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UIIS' nummer van heden
Banka., dank ,zij zijn schltterende post, Het Huhher-uitvocrrecht
Purtlculler Initlatief
De Goud-claueule
tie door de overmaat.yan ertsrtjkdom,
(Vier bL1.den) .
Zooals lien elders le zen kan, is op de
Door ,het bericht van Aneta-Haag in
Tegengestelde uitspraken in Neder,"',
_
zlch moet instellen op een coulante po, :
BINNENLAI'Itl .
land en Zweden
ons nummer van gtsteren, dat verlaglng aanvullende begrootlngen voor 1937 In
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, Britschevllegboot ir~ straat van Johore
dat het landsbedrijf
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Gelijk de toe':~hting. reeds meldt, den zoowel d'~ apotheker als de geneesheer
.
uce
,;ervolgd:
nlng, welke voor 26 September 1936 dit [aar op 1 Jum 1936 reeds is vastge.
reeds ulteengezet dat deze bewljsvoewordt thans VO~t een zeven ton aan
den
datum
der
depreclatle
van
steld
op
1%
cent
per
hkg.,
zljnde
het
ring van een onlulste premlsse uitgaat :
Intusschen :h~oft een speclale omHUITENLANl)
deze schoenen g:Y.nporteerd.
'
den gulden - zlin vervallen,' te be- recht, dat volgens de sliding scale beWi} :Willen de kwestle llever anders stel- standlgheld deze po1ltlek van ;Banka tot
Niet alleen is het mogelljk, ze hier te
Stilstand der operaties aan aNe Spaantalen op basis' van het arrest "an l hoart b~ een gemiddelden prljs van
len. ,Het land besdhlkt in Banka over een fa11lure gemaakt: toen de tinresache fronttm. - Voortzetting der evacuatie
lande
minstens
zoo
gQedkoop
te
verMadrid.
eeu prachtig winstbedrijf (cFat . ;~t de tr4ctie werd afgesloten, kreeg ~anka den Hoogen Raad van 13 Maart1936 i 20V~ cent OV~l" h~~ tijdvak 1 Juni '35 - 31 Vflal'dIgen, maar bovendien zou een der- van
De exeeutie der ter cood veToordeelden in
en het vonnis van het Haagsche Hof, . Mei '36:
: '. -.
Rusland
- D.a overstroomingen in ArneIhhlstekwade kans oplevert en ill ::::ng-een quotUln toogewezen dat· ver benege~.ij~e fabriek zeer veel werk vetschaf- rik·a.· ..,..: Hayashi geslaagd in de vorming
toe vandagen een bron I van inkomsten den I zijn \potentieele m~lijkheden van 11 Januari 1937.
· Indiende huidlge prijzen zich hand- fen,; daar. handarbeid de voorhaamste van een kablnet.
Ter oploss!ng van de moeilijkhevOor de eehatklist kan blijven. Er moet ligt, omdat het ,'werdbepaald op basis
haven zou he~ recht voor 1938 volgens rol blJ (je fabrikage speelt.
BIJBLADEN
een klemmende redenzijn om 4it uit van 1929. Bllliton had in de voorafgaanden is. de direcUe bovendien bereid', de bestaande voorschriften o}) on,geveer
Intusschen houdt men zlch ook van
handen te geven en de feLtelijke ,zeg- de jaren·snel uitgebreid. Hettotale quode tot IJ. Maart 1937 uitlstaand;e
partlcullere zijde met soortgelijke plan- Het Derdoc. Blad: De DUitsehe infHtratle
3% cent moefen wJrden vastgesteld.
nen bezig en ook aan Bata wordt, gelljk van Sp8alIlJSCh Marokko. dQOr Villanus..
gertSchap erover te :leggen in handen tum van Indle was te laag, maar idat 4 pCt. dollar obllgatles om te roilen
Het is ons nlet bekend, hoever .de het Nieuws" gisteren meldde het voor- I Allerld uit Nederland en h.et Buitenland. van ,een particuller exploitant; en deze van Banka In het waarden-totaal on1
tegen obllgaties van J 2500 op den..
,
. ' Luchtvaart en 4utomobll1sme. - Radioverlaging
zal gaan, doch de schalen nemen toegeschreven cen schoenenfa- programma's.
ldem:rnende reden hebben iwlj tot <iusVer vold~nde. Oat dit op zichzelf iets te. zelfden rentevoet.
sehljnen geheel herzlen te zullen wor.. briek op te richten. nl. in de buu,rt vanl!et Vierde Blad:De Volkenbond-seonfenfet Nernomen.
maken roll hebben met ~e tegenstelAlduseen
,Haagsc'h
Aneta-telegram,
den,' omd3.Jt er behalve de groote prijs- Buitenzorg. WeI Is hij ook i~ on~~r- rentie te 13andoer.~. ~ Hr. Ms. "De Ruyter"
ling staats- of. part~cullere exploitatle
handellng met Singapore doch er zijn op woeg'. I-- Indlseh Nieuws. - Sport en
dat zijn tegenhange~ vindt in een H~-: stljging nog eerl tweede factor is, nl. de fedenen om aan te nem;n dat Bulten- Wedstr~den. - ~ersonalia. - Scheeps1>eHierop komen wij nu niet meer terug. wenschen wij echter te pntkennen.
.
rlchten - Fotopagma.
vas-bericht uit ~tockholm, mel~nde
-r.
De memorie van toellchtlng erkent in..
.
t~schen, dat ook na een eventueele fuW1at wij zeker niet willen bntkennen dat het Zweedsche hooggerechtshof de gewlj~lgQe verhoudingen na de devalua- zorg de voorkeur zal hebben.
slede oYerheid zal moeten waken ,'oor de is het feit Idat ide aanpasslng Van Banka gOlUd-clausule in dollarwaarden ongel - \ tie.
Wij vernemel~ thans dat de fond·.
Verwacht mag worden dat het wetsbeschenp,ing der met !het bedrijf samen- naar beneden tijdens de crisis heert dig heert verklaard met beQaling, dat
De ,Mail voor M.- en 'O.-Java
sen voor de oprichting tier fabrlek
,!1.ar."gende pubHeke belangen, waaconder ,~efaaId, en weI' gefaald •in de eerste d~rgelijke waarden overeenkomstlg de. ontwen) speedi" blj den Yolk
d te
•
.
. 0
sraa
r
dat van de verzeker!ng derarbeidsvoor- pla.3Jts omdat 'de toenmaIige direc,teur wetgeving in de Vereenlgde Staten in I
<Ioor het gouvernement van deaanIn verband met de slechte weersom~
"'Mrden. Op dlt punt Wonen een aantal van Gouvernementsbedrijyen \de heer de papieren dollars mogen worden beta ald. ldvies zal woMen ingediend, w e 1V1;lllingsbegrooting afgevoerd zullen
,
licht
nog
in
deze
zltVolksraadsleden ~'kere vrees, en zlj zou- Iongh zijn soclalen zin zwaarder Het
standigheden in de morgenuren heeft
; i n g.
worden, indien een der partlcullere
den reeds ~m het feit, :dJat het parti- wegen' dan zijn I plicht het ,algemeen
de K. L.l\L het vroege vertrekuur van
cul1ere beheer zijn kracht zoekt In belang te bescnutten, en voorts omdat
het
initiatld
neemt.
concerns
tiJdig
de mailvUegtuigen uit Singa~l'e niet
De toestalltl van den Paus
ste:eds gi'ooter national1seering van het de Leiding van !het tinbedrljf in <ile Js.Zooals ul'~ het bovenstaande blljkt
kunnen handhaven.
bedrijf, de fusle w1l1en afwijzen. .
ren n 1 e t t e g e n hi p. a. ,1' t a a. k
moot het ontwerp v66r l' Juni a.s. kracht
was 0 p g ~ w a $ sen. Mlaar zlet :
Verbetering merkbaar
van werking. gekregen hebben, omdat
In dat geval zal het uiteraard.niet , . Dlentengevolge zullen Semarang en
nauwelijks wa.~ de Jheer van Buuren aan
aIleen onr bevredigingvande brn,l1enWijhebben al uiteengezet. dat in de hetbewind te Bandoeng, of tdeze aanReuter seint uiot Vatlcaanstad dat de op dien ctag het recht voor 1938 moet landsche behOefte gaan, maar <>Ok om .Soerabala de luchbnaU p.u toch weu
gegeven omstand.igheden geen vrees be- passing we~d met spoed en metsucces Paus een vrij rustlgen nacht heeft ge-' vonden vastgesteld.
den export, waarmede d.e gouvern~- niet op denzelfden dag krijgen ; de Fokhoe(t. te bestaan voor een aantasting doorgevoerd.
h~d. De algemeelle toestand was heden, _.
...-..'__
mentsfabriek zich nlet zou kunnen be- kefs kuq.nen niet op· de Ilolland·vliegvande ~lang~n van het Banka-persoI
morgen onveranderd.
'
.
zighouden. ,
.
tulgen w~~hten.
neelien indien deze leden eens zouden
f
Wederom: een argument pro partiDe "De Tabella"-audienties, welke,4~ De Volkenbolldsconferelltie
Het openen van een particullere aInforim~ren op Banka \Zelf. 'zouden zij cullere exploitatie kunnen wij ook hler
N.aar wij v,erllemen Is nu het plan, de
brlek zou daarom In alle opzichten zijn
de· Illerkwaardi~e ervaring kunnen op- niet ontdekken. Het kan ook op dit Heillge Vader periodiek in de vastge~
D V lk bo d
•
toe te juichen, nlet het minst om het lUaU aaneen .sportvllegtulg mee te ge:..
doen, dat het ~rsoneel van het lands- cogenbUk nog altijd de trots van Banka stelde volgorde aan de kerkelijkedepar..
z~in
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zijl1'
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_
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dat op die wijze ook het rubber- )'en,dat dan .misschien ook de kleip.ere
bedi'ijt in het algemeen vMr de fusie
gen herv3lt
.
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'
e
a e m vrouwen afzetgebied grooter wordt. AHe rubtier, plaatsen, 'zo.oals CheriOOn en TegaJ, kan
1$:' men weet dat men, wanneer men tcchnische voorbewerking dUs, die met
D'.
'
•
~. '. r en : kinderen . is hedenmorgen te Ban- die In verwerkten vorm het land,ulta
aandoen. op zijn route naar Soerabaia.
. de, restrJc.
zijn wef~ good doet, onder veel beter dl' "tlnrijkdom niet te maken heert - k De.
di ~. aus Pheert
11 prof. :Mlla.nl en daarn,tL. ·".d.oen 0 onder. gr.oote' belangste'lling geo- gaat. valt immers nletonder
g
0
e
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ontvangen.
•
t'pend.
Aanwezig waren o.a. de resident
'
'
..
a~6eidsvOorwaarden z,al wordeq' tewerkBet s}reekt vanzelf dat dit IapmidcleJ
gesteld,lWanneer'de Billiton-maatschap11 it n.
;o;;r de . Vele
de chef van. den genera- _tlen.:..·.. . .
".n..
qtttbodIg;' geweesF z~u,.~ijri,,· .indiclt<debljd~ dh:ecUe zal he-bben·. Ovel1g611Qq1en-. ~a~t ,l.l .,wa~~ " ..~ _5l~, . QlJl~a. ... ,,,,,~,, aJ;~' vervolgens de11. HeUl,gelr,Vadel'"een' bltt' s.~; ~ta,;- vele ~ consulaire vertegen'VQor"
~y
,
dan' thana.' ltet' Is een'der":'nOOdlott!ge beldsvoorwaarden' op BUliton zooveel zook g e b r a c h t . ' diget,$, Volksraadsle:ien en andere auto- ·partlcul1er init1atlef het' plan met e- verbeterlngder vliegvelden in een beetJe
."
rlteiten uit. Batavi~"·.·
kwamen spoed over, dan z!et de'~t~ sneller tempo was aangepakt.
gevolgen van staatsexploitatie dat het beter zijn dan op Banka en de algeHet bewljs, dat Zijne Helllgheid werD' Ai te' '"
..
deellng niiverheld van een ejgen fabrh~k
aIle verhoUdlngen verstijft en verstart, meene kosten dus Ia g e r bij de landskelijk veel beter is wordt geleverd d r ' e } l rec ur van Justitie. hleld de at. ,
. , .,
d~~.M~geen gelegenheld aan ~e ult- exploitaUe I
Wlj kUMen de fusle nog altljd niet Mt feit, dat thans'is overgegaan tot:t openingsr~e, wel~e men in ons vierde
Aldus' is een heel aardlge "dwang'stekeriden bledt om snel voorult te koVlieghoot .lleergestort
men;'dat het te weinlgsoe~lheld kent zien als een noodzaak. Wij vatten de verleenen ·van geregelde audienties. hoe- blad van heden ,UltVoerlg veTmeld vi~dt. positle" voor' de parUcullere' onderneDaarna deed prof. Ekstrand Yoorlezmg mers geschappen. Zij zullen spoedig
e'ndoor zijn verblnding metaHerlei stellln~ nlet goed dat wij Banka, moe- weI deze veeI minder in aantal zijri . dan I vaneen
s~ciale boodschap van den
i
. I ; t Volkenbondssecretaris Avenol.
moeten "kleur 'bekennen"!
Bij.manoeuvres in Straat Johor~. '
(jverheidsinstantl~sook niet snel genoog ten vervreemden omdat er ,geen drin- vroeger h e t ,gey,al is geweest.
rea~eeren kan. Deze bezwaren worden in
•
Voorts zal ~p 7 Maart de plechUgheh!,' De gouverneme'nts-''''''cretarl's jllr' mr
g€nde noodzaak tot overheLdsleiding is ;
de M. V. T. ook; weer uLtgemeten: id'at wij kunnen niet inzien waarom voor dit van de zegenmg der Gouden Roes voor B
."
. .,..
.
.
.
Iten aan de manoeuvres van de vlootzij'"weI plelten t e,g e n den tegenwoor- bedrljf nu plotseling de vraag moot de Koningin van ltalii~ worden geh _ aud, dle tot voorzltter van de confe- De B'all(loellg"clle Alllimllell- basis te Singapore deelnemende vlieg.
ou renUe is gek?zen, dankte voor de eer
"
dlgen VOr'rn van exploitatl.e 'Van Banka, worden gesteld of exploitaUe door BU- den.
dezer benO€mmg en sprak de hoop uit
. zaak
boot is bij, het opstlJgen in de Straat
dOOh niet voo r de fusle. schijnt de liton voordeellger voor het land: zal zijn,
een
vraag
overlgens
dIe
nlemand
kan
De
Paus
heert
eenige
leden
van
het·
dat
aan
de
hoog
gespannen
verwach~
~
i\"an
Johore, vroeg in den morgen toen
mlnLster daarbij uit het oog te verlieNaar wij vernemen heert het Hoog- het nog dl.lister was, neergestort. Ecn
beantwoorden omdat het hier over to- Hof gevraagd of het waar, was, dat men ~ tingen 'kan 'Worden voldaan. Spr... bezen.
taal onvergelijkbare objecten gaat, die in het Vaticaan had gesproken over een Iloofde het uiterste ~ zullen deen ter gerechtshof in de Bandoengsche ampul- cHicier-vl1eger wordt vermist, doch de
aIleen dit gemeen hebben dat zij beide a. s. conclave, krachtens hetwelk 'cen bevordering van een geest van gO€de. lenz.aak de beschikking van 4en vice- zes overige ledEm van de bemanning z~n
Het. standpunt der regeering moe~ tin prOduceeren, maar onder totaal ver- nieuwe Paus zou "worden gekozell.
verstandhouding, waarln de besprekin- president van den Raad van Justitie,
~onsequent leldenjOOt lhet :afstooten van schillende voorwaarden en vooroitzichToen Zijne Heillgheid een ontkennend gen de beste resultaten zullen opleve- waarbij verwijzing naar de zitting van gered, aldus ~'eint ~euter uit Singapore.
all~ w1nst~rijven: er zijn er in Indie
.
de zaak tegen· dr. R. geweigerd werd,
ten. Banka 2 a I o n d e r a 1 I e antwoord verkreeg, merkte Hij op: "Of ren.
nog eenige die lang met zander betee'( ern l e t I g d.
kenls zijn en waarvoor onge~wijfeld de o'm s t ,a n dIg h e.d e n, zoolang er dit al dan niet het geval zal zijn, han~t
tin
in
de
wereld
gebruikt
wordt,
met
niet
af
van
Mlj
of
U,
doch
van
God".
Het Hof heert bel d e beklaagden Luchtliju uaar \Vesl·ludie
gegadigden zloh bij stroomen lOuden winst kunnen produceeren: het is een
IIET' KROJA·PLAN
:n deze affaire, den apotheker, T. die de
Mnmelden. Oit vooruitzicht beweegt een
ampullen. onjulst samenstelde, en dr. R.• De heer A.Plesman heert volgens een
aantal leden zich duidelijk v66r staats- welvaartsbron ,die nog geslachten lang
Dank zij het 25' mm.-fonds is ult- die ten tweecten male de doodelijke in- Ifaagsch
.Aneta-. telegram
medegedeeld
groote
sommen
voor
Indie
kan
opleve..
.
l
exploitatle uit te spreken. In economihouders een raad van beheer aan die voering van werken voor bevloeilng uit
schen zin gesproken kan men zeg;gen ren en in zoodanige mate het landsbud- t e v eoon s \ de directle. kiest, ~n dus I de 'serajoerivier volgens het groote ject.lestof toediende, naa'r de zitting ver- dat, wanneer de Nederla.ndsche en Por- .
tugeesche autoriteiten het plan der K.
datde staatsexploitatle, althans in den get be'invloedt dat het g&wep.sctlt moet na~ehj~ ,als encontroleerenae in-, Krojaplan mogelijk ~worden. Daardoor wezen.
c 11 e
zijn, een. r e cvan
h t her
s t ~
vorm; die 'wij, thans bij het 'Banka-he- afhankelijkheid
lande kte s handDe Raad van justitie zal nu een recht.. L. M. voor een luchtlijn naar West~
stan tie is te beschouwell: ~lj Is !nte-·. zal de geh~le Kroja-vlakte vaneen ge- zaak
moeten vast-stenen.
drijf kennen.zichzelf heert overleefd:
Indle hebben goedgekeurd, het boven-,
haven n u <i e z.J3 ere e n m a. a'l g~ndeel mede-verantwoordelijk voor de regelde bevloeling worden voorzien' en
Men
d~ nadeelenzijn evident. Moet dit ech,;, 1
s, tenzij zeer groote belangen zich rntvoering. Overigens is ook di~ voors- stabllisaUe worden verkregen in de
weet dat de apotheker vervolgd dien noodig zal zljn om contracten
ter beteekenen dat de staat zijn goede daartegen Zouden verzetten. Wij kun- hands ook. nog e~n wassen neus, ge- thans· herhaaldelijk teleurstelling bren- wordt wegens schuld aan beide sterfgeb~dJ'iJ'ven uit handen geeft? Wij kun- nen niet inzien waarom het land zichvallen, de geneesheer aIleen voor het voor postvervoer te krijg~n. Bij evenzien het feit dat de dlreotie .t han s gende productles.
.
tweede geval, daar hlj zich na het eer- tueele exploitatie zal de voorkeur wor~
nen dlt nog altijd niet inzien. In zoo~
r e e d s bij de wet voor tien jaar wordt
Voor 1937' is voor dit werk / 245000 ste ,geval niet voldoende overtuigd he.eft
Y~r gaan een groot aanta} argumenten zelf een testimonium pauperitaUs moet
den gegeven aan landvllegtuigen boven
.
.
een brevet van onvermogen opgedragen aan de Bllliton maatschap- uitgetrokken.
in de memorie van toeUchting langsde uitreiken,
om de exploitaUe 9P efflciente wijze te pij. De samenstelllng van de direcUe
van, de deugdelljkheid der ampullen,
.
vliegbooten.
zaak heen: zij bewijzen slechts dat de
huidige wijze van exploitatie niet de doen plaats hebben. Er zijn fouten ge- gaat echter verder geheel bulten aannieest efflcH~nte is. beze moet dus wor- maa'kt - IdJaarvan is overigens de 811- deelhouders - dat zlin wij allen - om.
den veranderd, maar dit impl1ceert liton Mij. ook niet vrij gebleven, en wie Alles t€r. verzekering der efficiency I
De Honeymoou' iu Polen
geenszins dat men dus moet overgaan zou, haar dat tot verwijt maken? Wlj zien voorloopig deduurzame voortot een maatregel welke de Billiton- maar een klemmende reden om thans deelen voor het land Ii i e tin, al w1llen
Uit Krakau wordt aan Aneta geseind,
maats<'llappij in een beheerschende po- de macht uit handen te goven, hebben wij graag gelooven aan de waarschijndat aIle monumenten aldaar ter eeie
wij
nog
nergens
aangetroffen.
siUe brengt en het land den feitelijken
lijkheid dat de Billlton het hare zal
van het prinS'elijk paar waren igellluZeUs echter indien men op het stand- doen om de baten ult Banka op teo voe11vloed op die bedrijven prijsgeeft.
mineerd. /Zond3lgmiddag ,zijn de Prin,
punt staat, dat zoo eenLgszins mogelljk ren. Dat zal haar ook lliet moellljk valseg en de Prins, na bloemen te hebben
; In de memorie van toelichtlng wordt landswinstbedrijven aan partlcuUeren len" want zlj zal onge,twijfeld de goedgelegd op de sarcofaag van wijlen
o:a. opgemerkt, dat Banka van de groo- ter exploitatle moeten worden gegeven. koope productle van Banka opvoeren
maarschalk Pllsoedski, in een, salonrijt~ prijsstijging in de periocte v66r, de zal toch de vraag welk v 0 0 r dee I en die .van B1lliton beperken. Dat de'
tuig naar Klynica teruggekeerd.
daaraan
voor
het
land
verbonden
is.
er
thans voor 13 millioen gulden te boek
crisis nlet heert geproflteerd door een
snelle productle-vermeerderlng, en dat een vanbesllssende beteekenis moeten staande activa van Banka door het land
worden prijsgegeven, zullen wij hier
de leidlng er evenmin in geslaagd is, zijn.
IIET DUURTE-ONDERZOEK
De voordeelen, aan de fusie verbon- slechts vermelden zonder er verder~ be.
toen de groote slump inzette, zich snel
aan te passen. OOk deze atgumtlpten den . v 0 0 r he t la n d, blijven vrij schouwingen aan vast te knoopen : men
Naar wij vernemen zal dr. Hart, dd.
kunnen niet zwaar wegen. De productle- schemerachtig. 'Zij bestaan uit een vage kan zeggen dat deze kwestle, gezlen de
hoofd van het Centraal kantoor voor de
.vermeerdeIing in de jaren vOOr 1929 is belofte van meer winst. Voorshands kan omvang en de t~dsduur van de transstatlstiek,Zaterdag met het vllegtulg
naar Medan ;vert.rekken in verband met
doelbewust door het land afgeremd : te- men' daarop inderdaad rekenen. Maar actle, waarom het hier gaat, niet van
recht pf teil onrechte zagirllen te Ban- ill de verdere toek<;>mst? .Is deze spec!- practische beteekenis is.
de ,verzamellng van gegevens voor het
doeng de periode van een overschot fica-tie het offer w:aard dat het land
duurte.:on:ilemoek.
Wat
,wij
echter
weI
we-ten,
is,
dat
de
van: jje (producten boven de consumptle zich de feitelijke zeggenschap ult han- fusie voor B 1111ton een zeer voormet spoed naderen. Achteraf is geble- den g.eert?
deelige 2aak Is, jalthans in de tegenDat dit het geval is kan men niet woordige omS'tandighedten. d.w.z. zooDE POSTVLUCHTEN
ken, dat dlt n Ie t ten onrechte geschiedde, maar no c h tan s bezit de betwisten. De directe invloed op het be· lang de hoogeprijzen zich :handhaven.
politiek van het land een faillure. De drijf ~aat teloor en gezien de zonderlln- Afgezien daar:van ~s voor haar van. bereden waarom lag elders. Wij willen al. gc' constructie van de meuwe vennoot- sUssende beteekenis dat de periode'Van
De ..Kievit" is hedenmorgen op Tjll1vorens deze te bespreken even aantee- schap zdjn zelfs niet de noodige waar- haar werkzaamheid in Indie \fiet 5O,aar
lltan geland.
kennen dat in de tegenwoordige perlode, borgen voor een effectleve controle aan- wordt uitgebre!d. Zi! zou zeICs, Indien
nu het tinbedrijf zeer snel gemechani- wezig.
De ..Perkoetoet" werd gisteren door
er in de exploitatle nlets veranderd~,
In een normale vennootschap wordt groote voordeelen trekken ult dez.en
seetd wordt, een politiek van snelle pro,.
slecht weer te Mhene opgehouden.
ductletoertame gemakkelijker dan vroe- de directle aangewezen door de aan- maatregel. Wij willen dat met eenlge Voor den Phohi·microfoon is een tweegesprek gehouden tusschen mevrquw
.get kan leiden tot zeer groote verIlezen. deelhouders, en naast het uitvoerend eenvoudige !Voorbeelden aantoonen in A. C. de Jouge geb. Ba.ronesse van Wassenaer en den heer K. D. Konfng,
Thuisreis
·redacteur van het "Algemeen I1andelsblad". In 'dit tweegesprek heeft de echt..
bat was echter niet, het motlef van otgaan wordt gesteld een col1eg~ van een v01gend' artikel. I
De ..Rietvink" werd glsteren te Rome .
genoote van den vorigen gouverneur-generaal van Ned.-Indl.e gesprok~n over
de toenmalige vetimtwoordelijke f1.guren, commissarissen dat tOezicht houdt op de
eveneens door slecht weer opgehoudep•
.
I' .
/
de plannen van bet .,Asib" in Nederland.
R.
. 1
De 1)asl$ daarvan was <ie gedachw <iat <ilrectle. Hler echter wijzen de aandeel- .
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met ultimo Junl eervol onto
De PI,olti
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·A.: Bata,,' een u " . '
,
, H e t " bestuur 'van het V. V. '0. schr1jft slagen
M. ,G.
.M. K e
b
c h
In het' A. I. ~.' vonden wlj dezer dagen ". ~'-''-----:-;' ~ :~:e~~~a;;~dled;~ 'c~V j ~ e.~ rt ~ron,~~~s~e. r van 1~~?~,iis.~ ~ \~eer~ u I~
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een pleldool voor de organlsatle van een '
Jul1.1932 nab1j het
en 31 Januari j.l. kwam te Bandoeng de
Belast met het geven van onderwijs in
natlonalen
omro~,
dat
ons
Iutster
Ujkt
vliegveld
van
Bata
Plechtlaheld.
,.,1,
T.,'71ooster.kerk
R
d'"
G
d
I
d
d
bij
h
t
het
Vclkenrecht
bij de Reehtshcogeechool
d
d Ph hi
d
lk h t Al
~
~~
.
aa
van
e e egeer en er
e te Batavia
dr, F. O. baron van Bget.ze-'
an e
0 -propagan a, we e e
bl) een vllegonge'..
( ,
'\
~e.r~~nc:Lvan Vel'eeni~in~e,n van Over- 1 a e r, adjunct-reterendarts ter "Algemeene
ge~e~n Nederlandsch Verbon~ tel' hand
luk 'om het· lev'en'
De geboortedag van Jan 'P1etersz.
hetdsdlenaren aangestoten "vereenlgm- Becretarle.
h~eft genomen, zooal.s de vonge week Is
gekomen Is, op zljn ooen. 8 Janua;1 1587, Is gisteren hi
gen in een goed-bezochte vergaderlng
Met ingang van '16 Febmari 1937 benoemd
gebleken ult e.~n radIO-.causerie van
kowereldrels
ook
Neb1j
t
d
b
kl
tot
lid mr,
vanH.denDoRaad
Justlt1e te Mabo t I t
d
een. m rent e espre ngen en be- kasser
e v e, van
thans tl'j<lell'J'k butIm
H
d
lonel Oudben d 1J.
k Ddaarm wer
d
mmers
I
derlandsch-Jndle
oorn,
e
ge
or
ep
aa
s
van
en
grooI
i
"
d
S u ten kan het volgende worden mede- tengewoon vocrzttter van den Landraad te
WEer een eroep ge aan op e vrijgevig- J
bezoeken
ten landvoogd, onder zeer groote begedeeld. '.'. "
. , M e nado.
heid van het publlek : inderdaad voor
'. .
een moot en )belangrijk doel, 'doch onMet zijn elgen langstelllng herdacht. ~
, . .,.
'
Met ingang' van denzelfden datum bevruchtbaar omdat net onberelkbaar is, ~) cn :;~ ,f':~'"! "".
vllegtuig,
Loketvelen kwamen bijeen In de, Hoornve~on~~~~~~i;:e;:tv~~~n~eeVr~~.h~~II ~;m~e~otL:~~~~1~ ~~lt~:~:~~~vr~~~ttl~
gezlen net felt, dat de perfectionneering
J. A. Bata
Elektra· genaaind, sche Kloosterkerk, waar de vlag van
Kale we d m t i t
w: J. Jon k e 11" s, thans tlja~lijk butv..!~l.n.,.de .Phohl op mtemattonaal nlveau
'
en b,.e~tuur~
'jl i11 h e t
r . e
a\ .gemeene
s emmen Ng'awi
tengewoon
voorzrtter van, .de
_
~ door s t aa t
'ua~ u it·ges t 0 k en . t erWI'
goedgekeurd.
,
en Magetan.
" Landraden
, . te
een kwesUe'is Ivan een ml11ioen of tien I. zijn chef-plloot Sherha~d i.~· de schoo:'
n
~
,
l\
' De be'grooting'voor 1937 werd vastge'- ' r ~an A.! J. ' B eve r s lui s, waarne~'lJ1. 'het bovengenoemde pleidooi' wordt ~enko~ing 6 Januarl jl. van het vlieg- ge he e Ie. s t a dj e d ru k wer d gev la gd en
steld
mend hooed van <len Dienst der,.Wildhouteer~t ~ewezen op d~n .::?hterstand in de veld te ZUn (Tsjechoslowaklje) ?pgeste- het klokkenspel feestklanken' ultzOltd.
" . e, l " "
bosschen op Java en Madcera te BuitertPhbhl':'6rgahisatie. Wij dteeren:
"
gen. Hij wordt vergezeld door ,zljn staf,
Na bespreking van de 21 Janua.ri j.1. zorg. is opgedragen om zlch op een 'na<:let
.
bestaande
ult.~ personen. AchtereenvolTalrijke miUtaire, maritieme en cldoor
den'
gouverneur-generaal
verleen,d<?Of
heofd van den
.!ft,';
,
"
•
,
...
'
. .,
,
'.
,
,t
'Die-nst~en
van..~oofdinspedeur,
ht~t BoscliWezen te bepalen'da,~
AChtersta.nd omdat _ om te beginnen gens ,zullen Af.rlk,~,· Bdtsch-;rnd~~, ~e- viele autoriteiten waren aanwezig, en
de audientie kwam de verga\.\ering tot i~. de m~and M~art 1931 naar Malakka ta
_ slechts op vij! da,gen van <le week gli.. derlandsch..Indle, Manila, China' en Ja- voorts zeer veel vertegenwoordigers van
de conclu.sie, dat geen der aangesloten begeven tel' bljwonlng van het aidaa( vaa
sproken kan worden van een geregel~ ljafi worden: I:>ezocht, om vandaar via
ve{eenlgingen in het verstrekken van 17 tim' 26 Maart 1937 le hou<led 'uoutVes<len Holland: - Indle-omroep: op Dlns- A
ik
E
t
t handel, sch~epvaart, luchtvaart, de
h t d ' : d V V 0 d' t ti . '
t~rscongres.
'
dag en Woen.:xlag nl. is de Nederlandmer a w~er:. naar ur.opa' erug e
' e t' ldoo~ e . ·i .; epu a ie samenDe'Directeur van ~. B. is gemaChtigct oin
l
&Qh~ ,,stand" geslQtenl
,keeren. ,
I
,',
unlv~rs1telten, ,enz., toen minister Co~~s e e cpmmun qUt:: ' aan e dIng had. dc, 'tijdeiijk waarnemend assistent-res.dcnt
'.4chteTstand om<l~t het aantal zerld- ' In het begin; van Maar~ wordt de heer Hjn in een mag~strale redevoerfng den
~~nnen. vln~en . tot het maken van l d:er 1~te klasce p. S mit tijdelijk, boven
eenlge aaninerklng. De vergaded110' I ~e gewestel1jke' f6rmatle ter beschikk:nog to}
uren van <len hui<ligen Holland - Irtdii!~ Bat,a te Batavia verw.acht. Het l.igt in grondve,ster van ons Aziatisch imp~riu1U
cP.U:P€'p· per week nag minder bedraagt
.. ,. k h I ' 0 stellen van .)del1 resident belas.\' met •, he t c.a.. d~ helftD 'dan l1et gemlddelde aan- zijrt bedoel1rig 'om Medan;' Palembang' en herdacht.
Spl'~ , ~ar .v?l e vertrouwen Ill: de V.
bestuur Qver het Gouvel~r.eml.:.nt OO.JtJms~
~i. zend-uten per dal( van Daventty of de hoofdplaatsell' van Java teO bezoeken.
' ",> ' . ,
O.-leiding: uit
'.. ,
van Sumatra." ,
Z'~sen I Achterstand, omdat heele <leelen I Dat ,d.e." Ba~a-fah. riek,en 00" ,!a,ir- ~, Dr.. CoHjn schet.ste ,Coen In het kader
J 'p" C"
.
\.' Aan'::' h'et .bestuur werd opgedragen,
van ons Nederlandsche Rijk, nl. Nederl. i d d"
d'(
'"
Ij t1'd
'j
d
zlj
t
. . oen
west-Indie nog stee<ls v~rstoken zijn van m n e
gewor. en ~1jn . . ,bl1jkt, weI hier- .van' z n J '.~ WI zen e.op
n s renge,
zlch tot de regeerlng te richten· met
een gerege\den kortegolf-omroep ult het uit d,at v9Qr' net ~tlriJ.f in Tsjecl1o- eenvoudige· .en onbaatzuchtige k~acht, .
CQell als landvoogd een rekest,' waarlri zal worden verzocht
NOODLOT'flG SCIIEEPSONGELUK
m~et:land. En dat in den tegenwoordl- SIO'waklje 'een 30~tal,vllegtuIgeri ter be.
".
'.,
. ,
'
..,
, I' {'
ged' tijd.,: waarln zooV€eI gesproken wordt sChlkkirig staat, en, Qat,behalv' op de e~ den n~druk er op leggenq.~ dat Coen
.
:'
k
om; Indie'n een ambtenaar dIe een par'~~~u}(loer door loskabel' geiroffen
oyer'de .,RljkS€'cnlieidsgedachter'l 'Ach.~ schoene'ilindusttle Bata::Zlcl-.'-tegenwoot- thans na eeuwen navolging eischt van
Ontzagl1j'k waren de moeillj heden, ~~~ul1~r~,:woning bewoo.nt.. op korten tertetAtand;,omdat Nedel'land zich DOg steC(;is
u
.
w.~arvo?r Coen zich geplaa,ts~ zag ~adat uri.~jn '.wor~rt, oY~;fgeplaatst, terwljl de' elAan' board 'van de in de haven 'van.
Op' 11et 'standpunt stelt, <lat de Nederl~n- dig 'ooK :Welegt·:, OJ) ,de· faijr!<hlge· v.~h zijn voorbeeld 'van opoffering en kloek- h1J tot het hoogste ambt ip Indie be- ~6'A."',.fnr· of "erhuurder' van de wo'ning
H
ders
in
<len
vreem<le
en
de overzeesche Sportvlfegtuigen,.'
.
'
.,
~
.
".,.
.
"
h
i
bij
h
t'
di'
"
d'
t
N
ot;UC«lo
Y
Priok
l~ggende. "Rhexenor
,van ~e
g~w:~st~n het als e'-Cn "groot voorrecht
ed,
e' e~en van e groo -', e- noemd was. Zijn 1.!-itzonderlljke' hoeda.- weigert,'lhem "van de' verpl1chtlng tot
Stoomvaartmaatschappij
"Oceaan"
had
(, *9E!t~I)' be.sc1?-0uwen, ' om. de .,stem' .van
derlandsche zaak.
nighed,en ~aren met v~rborgen geble- .YoIdoening van de huutsom over de
h~t·, ¥oeuerlal1d", af en. toe te .kunnen
ven voor zljn entourage, welke hem be- loop:entle maand en de volgende te oht- ~en ongeluk plaats, dat den dood' van
e~n mandoer, tengevolge heeft .g~nad.
llQQrenJ . inplaa~ van - zooa)j) andere E
IR 'bh ~".<..
f' 'h · k' Na afloop van ,de plechtisheid in de wonderde om zijn bekwaamheid eer
koloniare lan<len - het als 'Cen natiQ- .i en I, II. erSC~lO ellen n. l'le .... Kloosterkel'k bLlg:<:l ven allen zich naal' '
\ "
, - slaan' hem een zoordanig 'bedrag te ver- , ,De ,onfo'rtl,liIllijk.e m·andoer,. die bel,ast
nale plicht te beschouwen de ,Iandge:'
~
lljkheid' en laboreusheid". Het was 'Voor- goede'~ dat ~ij geen dubhe,Ie huur bewas, met gevep v,a-n s~inen ~an den m~n
nooten in overzeesche gebleden door
,(:'-t.t 1 ,;,~ :~.:,{;~,)! ..·1 ·'.t.!. 'het
standbeeld' van 'Coen, waarbij de namelijk aan de aanbevel1ng van Reael talen z~l.' ' ' j ' '," '.' 4 '.,." •
d~e, ~e "winches" bediende, 'lett~, Op' een
middel van een da.g-elijkschen 1(or~lf~
Van de afdeel1ng 'Nijverheld Is voor minister-president een krans Iegde. te danken, dat Ccen, na een metkwaar- ~r,.... " ,
'.'"
omroep. met het Moederland In contact 1937 ult :het 25:,m.m. ,lond~ een credlet ~amens de, st~den Batavia en Hoorn dig snelle carriere, tot gouverneur-gene- '"Het V. V. O.-~estuur zal zich voorts tot o'ngelukkig, ,oogenbllk. nlet op': 111j ,'kreeg
~eA~~~::land tenslotte' omd~t de h~da-I ~~~ge~r.aag~ ~an,J,,~?1}5Q~\-•. 4;).a., Y,Qo~ werden vervolgens eve,nzoo kransen raal werd benoemd. Door deze 'oonoe- dq:: ~egeering ,w~nden ,naar: a~nleid1ng het sHng~rel1(~: gew~cht. van een. 10s'~~1 .
.
. . , . , '. c
nlgheid der ultzendlngen en programma's ae .0prr?~t1~_g ~~n ee~ rubbe~schoen¢n- aan d~n voet van net standpeeld gelegd nHng was de lotsbestemmlng van Indie Va)1 d~ bij rondschrijven van de B~zo~ tegen he~ ,hoofd. ",
Qvtl~'.bet algemeoen. zoodanig zijn, dat het fabrfek' te - DjOkja, j. w~llte . d{t'· ja:ar onder de plechtlge:' ~onen v'an den Ma- In groote Hjnen voor de' komende eeu- d.igingscomm!ssie van 21 DecemQet 1936 . ~n deernlsw~~kenden toestand' is de
~e~re!1~eer <;~i Nederlandsch~ lUistera3:f s f 150.000.~ zal', kosten. : " '" 1
..' e kapel"
wen als deel van het Nederlandsche Rljk be~eI1ld g~m~ak:te jiver2Jwari~j(J' van. de ei:- man naar' de q.B.Z., :vervoerd s ~ad~t de
»0 . voorketir
mstelt op andere zenders.'·
D i voe
~ in k te' tijd
i. r1n - ' . .
..
""0
.
~"
e ,n r ~an ~e, . ,or n
zeer rt.
bepaald. Het was Coen, die d.en grond- : schell, van··aansteIUng· yw r · de rangen hav~narts hem zooyeel m9~~lijk, nad ge,Dit laatsre zouden wij nlet ~aarna 00- tI'e,~, .ge~owe~. g9~~k<?Ope ~UP'bersch.~~nen
D,e rede Vlln ti,.. Colij,i slag legde voor de Nederlandsche beer-! van Ie kler~,' Ie ~~qlmies en lloofdcom- q.olp~n. ' H1j ,is ~chter sPQedj~ na .am, vestigen ! Hoe dat zij het zau een grove, is,' zegti de tool1chttng, tlHlbs reeds te stelschapp1j in den Indischen archlpel en m~es;; De vetteg~nwQordlger van het ~O,In.~t in 'de zle,keninrichqng., oyerl~d:e:n
'
onbillljkheid z~1n r- 'dlt erkent ook de lI~n rOP :±:,.! !~9·09~ fw~a.~de ..:~ ~atl~s: I.1}~Ue
1 I
"j
I
.!.
weI op een wijze, waarvoor het nage- V~rbond in de, Comrnlssie v90r ~orga- aan'de bekomel1, xerwqjldingein.
"
,
I
schr,~'Ver i.n het.A. I. D. ..- de.~hoh~ hier- I z~~,z~}fe~ ~un~~p .¢oP~,!r~eer~l1 t~gel1,hp~
slacht hem diepen' dank verscl1uldlgd is. niseerd Overleg zal de ~angelegenheid
v{1l\r alJe~n d~ scf1ul~ tel geven. Imn~~~s' 9.~~t~~I~~ r~~.~e ,Vrlj,speiI, .1l~<:Ue~ ,~~- ~'t- Wifa~etev~~~~l;:~ dr. Colljn ontleenen
Voor .ons, kinderen van de 19de· en in die .com~ls~ie ter s~rake brebgen.·
'f. B. C.-BE.sTRIJ;DIN.G
zlt.~~~ ~I,l,es ,wat ~9geIijk,is met de be- g~t:li~at.I~. ~4n ~~ze .1~dust~~e .ov~ree~20ste eeuw, aldus de heer CoIijn, is het
Besloten .werd, een aanvang re ma~rTf.t~.n1i~'delen, welke haar ten dlensre ~?ms~~g de ~uite~~~nd~~Jte ~rd~, ~~~e- Na 1n het k.nrt
geschetst te hebbe11 de Vf.el zeer' moeilljk ons een voorstelling ken met de voorbereldlng va.n een openv
Vier ton uit ~5 'n\.m.-fOlids
sia:ari. Oo-k onza Phohi moot roeieh
met zet. Deze organisatie, komt nee~ op <!-e
de riemen die zij heeft. "
. , .'
stichtin~ van centrales voor zoolvellel1-: totstandkomlng van de eeJ;1heid der Zui- te maken van de haast onover~omeri-I' bare verga<lering, eventueel in samen,
I
"berelding, en, qe .v.erstrekking door deze del~jke. en Noordelijke Nederlanden, !.l~ke moe1l1j.k~eden, \~~lke Coen te over- w~rk1ng ~et. andere cent~ales, waar geUlt het' 25 .mUiioen fonds Is f 400.000
" JIMaar dat neemt niet weg, dat de I centrales van zoolveUen, solution, can- waarop de fundamenten verrezel1 va~ winnen had. Thans, om ons slechts tot I p~~~t zal Iwor(ien voor toekenning van uitgetrokken voor d,e T. B. C.-b,estrij-d1ng.
; hi~r.Qpven, gecol,1stateerqe. gebreken blij-:- va~, eventueel bin.nenleer en schoonv.or- ons onafhankelijk volksbestaan, wees spr. een' voorbeeld te bepalen, kan men in een ~~~lag op het' salaris wegens de TUbercilIqse-h'el:stellingsoorden
zullen
~ y~n, pe~taan .. En ,dflarm~de is t~vens de men aan, kleine we.rl,<plaatsen (de hier er op, hoe daaraan gepaard ging het zes etmalen van Nederland naar IndH~ I z~er merkbare stijging van de koste1t' worden opgertcht, 'weike, hi sameriwer~
~~1}ig~, !l1'qgellj~hel~ tot verbeteri~g aan- in. de .sand~lenindustr1e Qaarmee. over: ~erschijnse.1 van een haast onbegrens- J vI~egeil. eoen echter ontving zljn benoe.:.1 v~n het levensonderhou~..
king met de bestaande' consultatie- geg~ven ~ wil men' een NederIand:5chen I eenkomende· ;,kodlwerkers'~)J die per. 20 d~1J.·, ondernemingsge~st.' In' den' loop mmgsbesluit eerst na Hen'maanden. De
--.....,--- - - ---'-,
~,-!i~a:ux yan de 's~!c?thlg ~erttr~l~' Ye~.
. koite:gOlf-omroep verkrijgen, welke een stuks' af..te leveren product een vast te van h~t:, ,v,ierde :deel der zeventlende k,Ieinste kleinigheden in bestuursaange-'
. .
eep.l~h~g ter bestl:1jdmg der· TUbe~culose
j V'~~g.e\~Klng. met die van andere ko- stellen loon ontvangen. Als plaats" van eeuw werd de grondslag gelegd voor' het legenheden worden in deze dagen l\1ngs
JIET KIESREClrr
lh' ,Neperlandsch-I}ldH~ (S. a. V: 'rJ tOt
:i 19p1p'-1~I,mogendhede~ zal kl.\nn~n 'd06X:- I ve,~tigtng, Is, g~dacht aan J,ogjakarta, ~ro9te:. koloniale Rljk. van,., Nederla;nd, ltelegrafischen pf telefonischen weg tu~,
.
de oestrijdihg 'van' <;Ie genoemde"vofks~t~~il~'" d,an ~.zaI eerst ~adicaaI 'ge~ro,keri i a.~ilg.¢~~n :~~ v~:~~dlgheld 4er~ JOgJa.~~h~· dat. ~han$, naar aiji). ecop.oji1ische: bet~e-e;l;schen .Ned~rland ,en l~Q.ie '~ehundeld,
Wij hebben. d~z~r d~gen ~eme~d dl!t (Ie ~~!tt~AulieiLJ;)Ij4r.agel}., ., ,
.'
(l:1~eten worqen met het huldlge systeem I ~~b~ar~ld~rs ~~er, gr~t•. l~ "te~'Y.ij~ tret k.~nif$ ~e()()rdeeld, d.e tweede pla~ts hi de, maar ,een d.rie eeuwell geleden 1l\oesten volks~aad in' ziln' htddige' 'saIl\enstellmg .,~ f1r, ';z.~ll~A 'zoq ,il:iog~lljk acht vail'dervall den', Holland-Indie-Omroep. . De ! ,,~Qq1',':-we,rk··. da~r . zeer."ve~l .. voorkom~. };{oloniale ~ebleqen Inneemt." ,.
de allergewlChtigste besluiten ,door, den l~ts larlger, dan de', gewone':'perrcide .vail gelljke '06raen', ,hlet 'uitgaande boven ae
P"h?hi in haar huldigen vorm (g~deel- <$ok' vo~r' de 'canvaswever1f e~" deJ:vo~-,
" 'a'
.'
"
,
gouverneur-generaal in . Indi~ .w.o~d~n vIer' Hueil zou' ma;eten aanblijven, Wdlen soclaal!economische' s{ee'r van de de,ssa,
(~ tel,9~, afhankelijk van een ~epaalde r~- r~~gle~,erbe~erki~g,(geitenvell~n) Is'dit Je j()n~et·~ePtibllek\was gereed ?m de ~enomen ~onder dat overleg met· de' be- het vo'orste~ der kiesrecht~co~ml~ie ~qrd~rt. gest~cf1t, met eEm. capaci'teit .v~n
dlo-Inqust~ie, alsmede van andere com- centrum .gl,l,nstlg. ,De centrale UggiI}g Is s. fl!1 en . e., we,~~staan ~n de ,e~rste w~dh~bbers _~n he,t moederland n1:qg--e-- ultgevQ€fd werd ... om ' de ,eerstvolgende e~~,.69 ,b~d~e'n~ ,
,<I: '
mer~ieele instellingen) zal nooit de vele t~vens :gulistig:::vC?<>,t den ~ afzet.
r··, s.c~r~~en te zet~n l?P. den, weg, die naa~ ,Iilk was. Den 17en Jull 1619 werd: te verkiez!ngeil van a He' 'locale raden te
De,'pprichtingskosten yah deze' ttiber.,' nQ~zakelij!<e ve~beter1ngen kunnen ge- :, M,et:' Inac1i~l}emIii~ van" d~ ~zw~ren, ae k gtoothelq : ~,~n~ h~~ Neder.l~,~dsche I Londen een overeenkomst gesloten tus- h9).lden 'in ,1938'en die ·van den .volksr'aad cul()se'-~erste~lhlg~Oorden wqr<;len op
t'
ven-:.. ·."
welke. In het· alg~hieen tegen Overheids- Rij .Z<>U Ield~n o.n~erl· Goddel1j~ l?e~tel ~ sch~n de E,ngelsche en de Nederlandsche een'jaar later. ' ','
'.
,
f 400.00(rge'raaIhd, waarbij voar het 'jaar
'.
k t d
h
beqrijveri worden 1ngebracht, zal noch- en onder latding van den derden Wll-' 0r.I,.9., maar, ~~ Indie ging. ~en nog ':
'
0
'~ori:l~r::: om e sc r. tot de 0.1. julste tans de oprichting van een bedrijf als lem.. ~~n vl.e:t;'ttl;~ scbe~n werd, uitge-I maanden, door met het achternazetten Dit ~as echte~ niet ju~st, aangezien de 19~7. word~ g~r~~end op ',een ,4itgai\'f v~p
\roor, 1938 op J 130.000 en vQor
" ,
,';
l
.
hier . bedoeld 3,:;\nvau~e1ijk van Over- zQ,~den Q~ ,t,e. zpek~1) l,1.aar den zeeweg j v.ail.,E.ngelsche schepen, omda~ men datir C?~~l1l~sie aan~~ole~ ~e~ft d~ verkie- J:140.000,
i9'39 o'p j 130.000. '
, '" .,."
,
:,
heldswege dienen te worden georgani- t:l~~r ~4i~ op h~~· yoetspoor der Portu- niets van die overeenkomst afwist.
zmge~,. van ~e.~eente- en rege~tscha~oo~~a~~~J~~r~~~~~heil\:rm~if-~~Pseerd, ten elnde u:\, eenlge jaren, wan~ g~~~n~ pe"bemanu!l)g dezer. schepen,
~<a~e~, ~e, kl~.scollege,s voor den Vol~s- : Oe' exploitatieko~ten van deze he'rst~l~
\~:
moeten Ult-gaan -vaIl d'cn Moederlan<lscl1eh near de begin-moell1jkheden zljn over- <He, :Vliln T~x~l. ~l~ de .l~nge r~ls, zouden
spr:ker gaf daarop een y,nj Ultvoerlg raad,' en· de- pr.6vinciale' raden ongevee'r l1ngsoo~dell\ WO\'den op onge'l~e~ I, ,aO.pwl
omrQep,. z~IVe (mef'of zender staatsbe';' wonnen, overdracti~ aan> een cooperatie q~~e~nemep',.)Jestonp V9Q~ het, meeren- oVM~~c~t va,n <le verhoudmg tus~c~en ~e1ij,kt~~d~~, ~e ' ~ou~~.~ . en . ~~e ..~~n de per- jaar en per Kolonie geschat, terwij)
lll~~niS). : Dan aileen kan lll'et het ge~ te'9verwegen. Mo~ht ~tuss~~en het pai"- c;l~el ui~ ,,~,em.~)lly,den"t .maar toch ,t~of' Ne~erl~~ders.en ,Enge~~c~,en in den, I~:" ~~~ts~g~~lO~m~e e~I1eg~s ~~rt.a~arna. . het, zooals gezegd, in het voprnemen 'Ug't
M~~~n: ~:h e~~;~~ ~~~~eJ'r~~a:~~; tlcul1er Initiatier 'voof- deze . ptoduct!e qlen ,o~d~r ,d~. opya~enden ook namen <H,s~h~n a.r~~~pel, over de v1jandige ge- . 'ZO<>*:zOtlden , dus de gemeenteraden in deze complexen in beheer te geven aan
q~h <tit; extr~-kosten met zlch, mede heert b€langstell1rig' toonel1, dan zal deze post aal~, va~ p~trJcisch.e,fli'mili.~s, o.a. Huyde- voele~s die Z.l~ tegenover e.lkaar kqester- Au~t\Sb,l~ {1938, qe r~gentsc,:qap~ra,den in de'S. C: V. T., zoodat vanwege den
•
~~la~d~~n. O~:~ZJC~~r:;~~~e~~e~~ ~oge1ijk iliet worden gebrulkt. .,.
riQOpe~J yalJ..' fIar~enbroe,k ' e~ , Va~ der ~~?e~nsf:e;;j~~~:~~of Zlj ~lkaar oVfi~- ~pt~~b¢r 19}!, ~e provinclal~, rad~n in dle'nst -der Volksgewndheid aIleen' con;
worden, dat zonder twijfel in staat zal ,Voor den opzet van het' geschetste be- . oess n.
.
, , . '
a en. ,~ze pos, e PfC~p1l>ef')~P'?" el1 de" Volksra'ad in Ja- trole op ,het beheer behoeft te 'worden
uitgeoefend. '
,
t'
bl~kel1, <le Noo€ll'1andsche IUisteraars but~ drijf, met een geschatttf' productle vart
W9S 'Ulter~~ be.nard, want me~ a~leen, nUArf, 1939 vernleuwd,.kunneI)." worden.,
• ': 4:
~ (e ':. het ,moederland te interess~eren. Dan f 300.000 's Jaars en met een ge~cqu- De geschledenis van dezen tooht is haddert WI} de ~ngelsch~n teg~~ov~r, on~~ ,~ , '., ." .. ' ... :. 1 , ' "
alleen zal het mogelijk zijn €efi dagelijk- mulee.rd lOQn van f 180.000 ~!ll in 1937 overbekenq~ ,~~ ,~~n .'~~ru~keer van de ll1a a t onze voornaamste vestfgmgen Jbe~
~~~~~~~~~..!'!=~~~=~=~~=~~~~~
~.
s.clw , Qmro~p "servic~" te geV'~n, ,zoDJler
., , --vier: schene
~..
t oc hten vonden ~ 1ch t e m idd en van o..~s VI'j an di g
da~.:. ,men... daarvoOr' om bijdnigen: bij' <le noodig ·zijri f 150.,000 en. ,voor de- verqere
... n, ' :~0 1g d en.• meuwe
. 9y~rze.esche lu..isteraars benoeft ~ be<ie.. explo~tat1e In.· 1938 .en 193~ telk~ns e~l)VeSde~,nleu~?-,ol}~er~eJl1inge~,opge- gezinde volken, <ije de e~~slJe de bes.te
Ie)), (een, syste€'m: <lat men' ne:rgtens ter J '25.000 ot in tota~1 J 200.000,
. ~ , ~t~h~.." ,~~ , Q·I·. I C~mpagnl~ ~w~m. tot ~e!e~enheid. zouden aangflJpen o,m ons
Wereld .Yero€'~'.tegenkomt).' Dan zal l1~t,
'
. ':.,:-:, ~t~P.~.
de, :jaren,. t\l,~n~n, 1597 en ~~n ,t~ vaUen. Ceen v.erme,ed ,achter een
&~f~~l~:vaiijft.OlpZlch J~~~~e~n~~~
l6Q~ '. v'~~ten, ;hi9~,,"P1i~4~,(. -qan de;rtoon ~.tdjd. me~ ~e .En&el~chen, voor 1].lJ , de
de.~gede.eltel!, uit;: het Nederlan<lsche ,om:. EEN AFSCIIEID IN DE LAl\IPONGS e*~d\~1e,~,}iaal':~ '~~r,r¢',bnbekend~ latl~ vetspreJde deelen van de; Ned~r1andscl}.~
t!1~~-pt;~famma, ~ ;relayeeren en deze
' ... ', .,
~,~n ,tHP. ,~nge~JelHhig)~n nhiIj~e~~ wIer Iylpo~. in ,.d~n 'arc!l:ipel \ .vel'e~nlgd l1 a (J;
veroer' aah,OO'vullen met enkele speclaal
Onze coir~s~nden't s~'hrijfrr ,~l
~~n1¢n "~¢n ~ gOOdeJ,1 :', vaderI~ndlSchen I Daa~vo~1-" v~er ~ij ui~ ,naarAe,Molu~eI,1..
~~~'~~Og~~~~S:~€~ft:~te~~~~e~~:
.
,
.",
k1an~ haqqer = ~Q}ltwan~:y~n c;ier'Haa:- ~,lr il).<?es.t ~~ht:er het,fort van, Jae.atra
deW de voorna-a'mste rfGdeelten ult' het
Radet.l SoetOjo,' assistent-wedana van geil, Wo'ute'r' Hermans'z ~nz~ ' .. ,".
?6~der, Qescher1l!lng ·~c~t.erlat,en, behal-;~~erl~ndsc,he . avor.dprogramma op gra- Gadingredjo ~an de J.avanen k~Ionisat1e.,
,
"
ye:~a,1'l ~en klePl ,garmzoeq, dtlt volstreJ{t
nio~h06i1platen : vastgeIegd ltunnen wor- Ged<mg Tataan, g.aat dez.er dagen met . "Wnrster' CQlijnr'wljdde daarop eenige bn,vol.d, o~h.de ·w··as oin alan,' eeh,' eenlgsz i n 5e.
den,
t~nein<le' <leze den' volgenden dag op
10
n ij lb ht di t woordell aan de jeugd van Coen, die als kraG~,~!g~n. y~Jan~~~ijk~n aanval h~t
~'t'1
een _ in de overzet2sche gewesten ge~ pens en wege s z U '10 rac en ens
, schikt tijdstlp - her ult te zenden. Dan tljd van 35 jaren. Het Europeesch en: knaap reeds geimlV'lneerd werd door de ho6fd'te bled¢n.,
.
zal het last but not least ook mog€l1jk zijn, Inlandsch Bestuur zOOmede alle 22 . " " ' , '
I '.
".,.
' " '.
door uitbreidlng van het aantal ren<lers dessa-hoofden' van Gedon Tataan na- verrichtingen van dez~ koene zeevaar- , .pe Ellgel~chen evenals de Bantammers
e~, .ricl\t-antenr.es en vooral door uitbret- men op 29 Januarl j.1 afs~held van d~- del'S. Hoorn, de geboorteplaats van Co~n, liet~n(~'ch:t;er~~e ge~egenhe~d Y~Or91jgflan
ding van net aant~~ zer-duren, oo!t Ned'Cr~
,
.
,.
,,"
b~eef . 'nlet acht:er bij de ultingen' v51n om van deze schoone kans te profiteeren.
lan<lsch W'Cst-Indie een behoorbjke om- ~en ve,rdlens~Uj~en ambtenaar. J?~ .{¢.. d~zen ondel·nemlngsgeest. In de, omge- Teen eden terilgk:wanf yond hlj ~de ber~p-=-~rvl~e fie geven.
'
sldent del' L~mp<>ngs~he Ol$tricten vel.;- 'm
' d' j
,......
'.,' ,
.' "
'. "
f.:":~':' -':' '.
e'erde 'deie' pl~cht1gheld" il}'e't '~ijn .'tegen- fV ,g, v~n
~n" .on~~1l: .~oen ~e.rd 9~er z€~t~n? ~an het !or~ ~~ta~~;en d:aaf!he<!e
~en moet toegeven, dat: Nederland
oXdigh e,11< D~, k'esl~~n~e.~': Iv~n -l{~d()e ni.~~we, pJanne9 g~$proken.en ,d1t he~~t ~~H' .h1j weder beg.~nnen ~an. d,en' .opbo}l~
jUl.~ op d~t gebied een ,reputatie te ver- ei~ v@.MfJHmg en :de, !~g~nten van &fa;- fI11~t, nag~l~~e~ e~n. groo~~n invl<xld lpt v~~ o~s, ~€,~.~g, d~~ intuss..ch~n ~o~ h~~
U~~~l 'he~tt.· He~ was het eerste land, g~lang; .alJt~J:',.,en. M~lal}g .b~t\~vel1S d~~e Ilt~, o.~~~,I1:el1;, op, de .~e~omst yap. d~n nUl~u~t ~a~ ge~a~ld. Toep. viel ~.e zoo
q!\k:'.de"~or,te-golf lvoor radlotelefu~ie w,ed~a's;-·.,twee,i'r'a.ssi~~e11t-w~.danWs':~b lk.paap.. ,In .16~" ~ls tw~ti~j.arige, v?:er h,6ogst.ge~~~h~~ge ,~esl~ssing ?ver ~e~
~r publlek g~9rui}{ ()p€nsteld~. Het ,Is viJfti~iJ. ::' deS$~7hQ6t~e#::.di.e'. jtoev\al11g,~i ~o~n voO~ lfet e~rst a~~ boo~d, van ~e I zet~r van h~t ·.~edetl~~dsc!le ~e~ag .1~
il(et te ',o!1tkennen ~at wlj, zelWr n i e t I w1jie,,~lch,I~ .. de:~;\lUP.9ng:fbev(iii4el} tet "N;~uw ):~90~~ ~aar .d~n mysterleuz~n I d,ell. ar,chipe1; Bat~vl~ ,~.~rd g~sti~h~ e~
in teohnisch opzicht do~h weI op, het b~tqh~ig~ng,'\t~n ,.:~e.:.~()WnJ~t.h~;'\t~rr~,h O~~, ,~a~r z!J~ f~guur ,zou u.1~gro.ele,n tpt ~a~rm~de ~,erd e~n ~le~w t.ijdp€rk tng~~
punt van de toepassing van algemeene n~l\', .woQ,i\den,'de· pl~ht1gh.~i~"blj.~ ., _; eel):'Val~ e,m~~~n.~ f:<>rmaat also gIon:i1e~- II~~~ in ~~ gesch~~den~s . v~~ ~~ '..~~d~~,doelel~4~n,)ang~a'merhand :wat nchterZoodia; t\U~n. 'verz:anield war~" in de ge!. van ~et. N'~~er~al1~s~h geza~ in I!1-llands~he b~Jl.1_oeienis~en me~ Indie;' ,
op z1jn gel'aakt.
rUi1#e'~,~d~pp()·'{~xLqe:,\v.Q~l~~,:Va~.dell ~i1e. lf~t 'Y~s)n,.~~, e.enyou,dige functie ! ;~e,t 'de El1ge~~c~~n k~a~, het .~ie~ ~'t
assl~{ent':w~~hina','nam de' ~esldent det v,~ Ol:1~C).·~~p~aq".dli'~ h1j d~, ~oel11j~e e~n definitieve afre,kemng. wei werden
~. ,',,'.
\-, .,--- - - L~row,1\i$c~e"Qi;ti.t~t~)l ~~t.':\i~6r:~~ ~~~ lel?-' la~g~..l;~i~ ~a1~y~ar~de.
!
e~nige ' hUhner (.~ch~'pe~·.,.blli~gefnaakt,
,(( -:~~::.-'" .;' ~:' ,,'Ne(lel.'ralld"~schip
h~fq .,V,~!\. ~et: 'gew~st "sche_~t~ ,eJf ~e~,?: ; In Indie was 111 dlen" tijd de toestand' ho~wel t~voten ree,ds een ov~~e~n~~~$t
"Nieuw
diensten' van"den ,.~~r,tre~~.e~,q.,el);:assJs". nog hoogst v.erward. grootendeels als e"! t t\1ssc~en d~ ~eder~~n~~he en de:;E~gEJ}.;f't b~:~;~: I
:".,
.....
"
t~J;lt w.edanfl,· ~aden :,S?~~j,~!, ~ reg~~~ v.Q.l~ van qe. m'ed,edlngln \fan "Portu ~e-' selle, geoctwyeard~ ~m}ja:gn~e~. ~()t
Na'ar Aneta uit Den Haag seint, ver- v~n Ma!l~la~g~.·.Q~q ~l)~f:Van ~~n h~~~ lr.el{ en 'Engel'schen, die 11et er ons ~eer' stan~ was gekomen, waarvan men 1tl
nam de Telegraaf dat de Stoomvaart Soe~jQ,.~o~,gd~ bij ,<1.~ ~e<;e v~p. d.~»-, f~~~~ l~st1f{.ma~kt~nJ Noch ill N~derland, noch I tndie e,c~ter. "~n een~nmale' onw.etend
"Nederland"
onderhandellngen dent woo~d~n:- V~l1:.w~arqe,er1~g~ ,re}! Ih Indt~ WIst men eigenl1jk hoe de zaken was.; pe; m9.~ht der Ellgelsch~n slo!1I:t
Mlj.
voert over den aanbouw van een nieuw sJotte' voerd~' 'de .. ,cont.rOle:UF'.. p~ges, 4~~ et"' diend~n te worden aan·gepak't.
' I eph~er 2Jenq~roogen, ee~st l,n het Oost~n
passagierssch1p ter vervanging' van de Hoofd v~h{ ,Pla~~se~~J()~le,s~'1~ 'V.~1l 1:~f '" ,:', ' . !' ':' .. " ~"
,
. ,
: en·· daar~~. 11\ h~t, W~§t~n van~, P~l1' ar,,P ...C. Hooft".
1<~1,{betongJ ij,~f,wo9~,~. ijlr Q~def~9hre~( .. Nadat} Coen, naar' het· vaderland was. qhl~~ ~n ten s19t~e ,;.~rQ~ken z1j zlCh g~,, .J"
f
volkojneq <l~,.·.wopi:peii van Q,~I),.~~~~~umt te~}lg~eK~~q~,gin$'hij ~~n t~ee~en' male, he~l ,terug :u.it,,~n.dle. :', J "
','.
e~ ,den. reg~n~. e.n: .J)e<J~~k\~~:d~p,,~e~~ i ~~~:n.,~~;~r, ~ls. op'~r:~90P~an" naar In- I ..Qr. Golljn ,spra~~ daarop nog over de
S9Ctoj~ vQi?.t ,si.e pret~~g~. s~ellw~rk~l,1~; ,9.~~:." ~pf,e,~er:s~o~~, g~ I~ng4urlg s~ll pij la~re verhoudingt tussche~ <;<>eJ1.en, Q~ ,
DR. PlI. C. VISSER
d(e)llj van.- hem ;'~tee~~' m~}~t "o,n~~t,.. de,~ f~p.o.i\i~:nal~ ~~rr1e,~e" v,a~ '~ezen m~n, Eng~lft;chen.,en over Id~ bevest1g1ng ...v~p
De Ned~rlandsche consul-generaal te vii1d€1\: Naltleil.s' de' Eti~op~escl1~ en I1t- ~tre' volgens !hem" de- grootste landvoogd! q1J.~, g~zag ,m het ultge~trek~e eJ!andenCal~utta, dr. Ph. C. Visser, die heden t~ landsc!le alllb~enar~n bopd spr. d~.n ver- is ?e~()rdet?, di~ Indie oolt ,geke~d heert, l:iJk; om ten, slotte in e,~ni_g~ tre.f.t~J)~e
Het was 8 ~anuarl 350 jaar geleden dat Jan Pietersz. Coen te lIoorn het
BatavIa zljn handelsbesprekingen. met treldieride e'e'tX "kl'ein 'sduveiirr" aan, b~~ en; d0<>1 2iJ11' ~!acptig: ihgt!jpell' In' den wQprqen tEJ herin~leren a~l)' w,at ~~~ ~~-,
lev8nsllcht ·a4ll1schouwde.. Ter' 'gelegellneld ;Vall di~ Ju bile ulll, , datI gistedHl
veroohillende autoriteiten voortzette, zal s~a~nd~~, ult een~:zl1Yerel{Jroo~ste};,{' :', 't()~nm~als"bestaanden chaos op velerIe1 <,l~rl!lnd~ch~ - vo~k ~ersch,ulqlg~L l~{ a51.J1"
Donder~ag a. S. door den landvoogd in " Ze~r·'b!1d'er "de\f::ln9t\lk"~nt~oordde g'ebied~ In' Indie ~vart':het~'kleine Neder- f dank aan en eerbied, V~f. ~~ri:ma.n, ~~e'I ein~lelijk ofllcfeel,' ~ gevierd,' hl~Jd,f ,zooals' g~meld, ,een' leeraai) vau ..eeil
lJoQrnsohe'l schQo! 'eell :les ~ ill" vaderIal~d~c.b~ ges~biede\lis bij :COel1'S stand;'
~u~l~rit!~ 'wor~en ~ntv3:ngen'~lri~~f pa- de" i'le€r 'OOeroJo tille, sp~eker.s. ·Voor· ~~n j ~and' -een' wel'eld~ogendheld heeft ge- een der grootstel1 Is geweest, welke he~
\~JJ.'~, "~.. ,
,:,!.~ , ~ ; ~ .'" Ii~eld:. voor de:, \Vaag.'r:
.-J
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Er bestaat een overigens niet onverG lob e : "De Tweelingbroers".
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Cap 1 t 0 1: "Heisse~ B~ut".
ti Jules Verne's grllllgheld is intusschen
t s : .. De blonde darrnen''.
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Capitol: "MIchael Strogoff"
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De
haar onderzoek .... b~eiQ~igd ;'C' g~wapp"~ I' otsterenxttende voor den Landraad o.a. blijkt, hen opwekken om door hun
wordt tp'an~.'nQg op, de, ',same~telli~g 'te aata~~~ Q.J.1:~e,t' voorzttterschap van; kracht de m~atsc~apPij te verbeter~~.
van haar rappor,~.
,
: l ". , , ' ,;,:',. 'lUr. .I: ~. ~d!e"~egt ~e geruchtrnakende I "De ...overwinmn g IS dan zeker nabll "
'd . "
d
V lk
d .zaak tea-en p~nlge hoofdfiguren van "In-I schreer b e k l a a g d e . .
deJ>~~ ~a~; h~jt feit, p~~, ~ij~" cr.ef':t~e van
lIo!1~1 der Nederlan,den
In de verga ermg van en 0 sraa :.~ ,
1:1
't,
"
.,
'deli." HUs ~~r:qgoff ufeh - h~eft' .van Jlet,
I
van 1Q, Augustus .1~36"j.$ 1;>EtI:ei~S'\IlJ.~~~";'JI'd6neSla
Moe'~al' ,\. 'I
• Panrioe zette uftesn, dat hij met dit
l~e~jktl?rOf~tJ;sche..'dttt, ~Ich. mee'r~ndeelS Programma van net groot vooravondconw
-deeltng gedaau van,~~relco.J).c.l?-s~es, h. .
~ alles bedoeld had een geestelijke opwekin zijn .p-:I~~vre bp~i1baatt,'en danook cert onder leid!ng van Julien ~ormau. .heGeda.gvaard.lwaren VIer ve~dachten,
j
dat urgent worden g~;;t~~t;, v,erbeterin;g weten. soepama, pi~ satradlratd d j Pan ,king. Ock de overwinning zou geestelijk
ntets i uitsta~pde h.t~~!~ ~e~ d~ techni- denavond 1.30.
_'
doe
van het regtstervanerkende gebrulkei\t
Kertawlgo.epa~ ,I;mam ~Qe ar 0 enlZijn Voorts behandelde de voorzitI~C\1~' schep~lpgen, \y'~l,k~!t~el},<,ee}1maal " ..a:~il d-er ¥~s,i,k" (Marsch). _ Jac. Grit.
betreffende. h~, betrolj:~eil,pa{MC,UIl~fO:Soepo~lono" blp.,Sflsvodlrdj<!: . , _ t e; de strofe waarin bek!aagde schreef
g~I~~el1 ¥~~.e?:?e~ i\~~e! "v~r~e~t " -.rertf.1e Favont:~ (Ouverlurel,,-~, D9~Iland en bepetkmg vJ\n he~ ~~rlVg~l'~~}:"t'l GehJk WIJ re~({.~, ~el~den't~ebbe,n be dat de onderste laag der maatschappij
HEen tr¥lspo~t1e v~n .djt splonnage..Ou und Du (Walzer). _ Joh. Strauss.
van den land~l(er" aIel o1psch~eye~ 1~ qe klaagden zich ~~ ..vt~~n \~~ 1Jen teg~~~ zich niet kon verheffen zonder dat de
verhaal v~r; <,ietfVm s.t.~lt· ze~r It,9?ge erl- "fuie~~;v~~~ra'1ai'i:~~?' (Pot~u~r}~VY. V
artikel~ll 2, en 5 v',n, ~ett R~?~e.m.ent op plaatsin~ van eert g~ ar el e,n n d " bovenbouw gescho~t werd. Ook dit was
schen aal1,~~~n r~glsseur,.-=-' Ul casu Ri- lIr~uy."~'
.
...,
de particu1:e,re l,J.nderijen. ~lJer,aap )<up, !vereenigmgsorgaln ,/I~~oneJia Moe a , echter "geestelijk" bedoeld,
c~ard Eich~itg ~:J~!1~eer, Waar,l}leerdante a.d. ,.5e. Symphonie" _ p.
nag worden tje~ey~gd.....e da,~ paar, J:1et ~die een oprui~n . kara er .rag:n·twee
Pres,: "Maar U riehtte zieh tot die
maYen bij~ ell der eUjke bewerkinO' een Tsc al~owsk¥. .
'
, \' ,
.
... sttitIsch rii~fa,u'w;rdt!'b'et~llh:"dat'zich ven~Ofl()lan" ·(Ouverture). _ L!' v. Beetl1ooordeet del' eOlllmissll~' 9- lan~t1~,er t?~: I Gister~n :r4e~ de ~~~~oe ge_l,.vooruitstrevende Heden van den geest", Raden ~!as
I
toelating .van" ~de errl?3.c}lW~s :~pd~r, I beklaag e.n,
eparna en
d iJ
zooals U zegt te bedoelen; maar de z e ~a~~e,~, d~e"vo~r den I{on~l~lg .~~l~ A~~~~ .filet weet 't( 9ntt~e~K~n:,~aQ de i~ee, d~t
.
strafbe<1relging behoor~. t~ 'Ii~rMn ;yer,;: i~oord, belden v~p. 'beroep on erw ze~ Ibevlnden zich tach ook in d~ bovenIs opgetrtd~nl., . " .!'; '" t !\1lptf~l!:, eh .:so,hm\!!:~ ,df v,qpfn1'-arpst~ b~\VAT IN DEN AETIIER IS
pUcht en da,t ;opzett~lijke_ Q..~letp?,er,ing ! ' De beklaagdev gaven a~~ d~:::~~ad; Ilaa g. Dat klopt niet. Be 'kl a a g de
----...
sta~dd'eelen zijn' v,oor' een" plastl~el1 ~9J"', " .'"
~
in de 1lf3chap
uitoefening yanJl,~~,-re~p.~. .Y.:}R-.j;l.P.7) I~e artik~:na een. ~i~~~;. z~r ontkenden weet bier slechts een weinig bevredimaakt be~~cr~ ,..' . _' .'::' ~'I:.' . \
DIN-SDAG 2 FEBRUARI
gezete
dient. ~~ w.Qr<!~~il~t~~nJa~,r - agvaar tnt ;,as ruiIl\g tegen' het w~ttig gend antwoord op te geven.
Hierop ging de landraad over tot he,t . .,; ,.'. .
'J'
R. V. M. J. (Sem) 19.00' Me<iiSChe causerie.
d
gesteld,., "\"
" I ; l:
t den opze
0 o~ <,
' •
Nadat verdeI' nog versch1llende zin- getuigenvelihoor.. ~~ .e~r~t~ ~e.~1,1ig~",tvr?l1~ Het Is 'ebht~r de verdienste, dat de A.R. V. O. (SrbJ 19.45 Sportpraatje.
De don~~{ssi~ heeft nie't den indruk gezag.
{ .: !
If' A",
1
sneden waren aangehaaYd, waarbij de Salin, een diepaa,r val~ Jl.e })P"Itt,l,e,..".ve~.\' tite,}rol ~in. ~~nd~n ;'Yerq ye, ~t~ld v!ln een
e -:: t · re n
liti
h~ Soeparna
ont.kende ze s w:; revo u- beklaagde immer weer de zaak "geeshj
i n1 d t1:. ... '
" 1
w1 df~ ,;JLL
'i' hi '" '\.l Ii h
__'!!!..e:!~
gek g~ ~~t Q ~ l \1IJl~ ~n P.~1 ~~mJ'i
i
t kk
n de eerste strofe
haalde hoe i v~n e an u~" g~ln;-r. - ll;1,ai~~:'
~~rl:'~
JP1 &rtel l:\~C~fQ ~c, ~p
t
,";'d" ;:,. d '. . . Pi,~~eWl~~l\l.
tionna re s re m~ va
,
telljk," voorstelde ging men over tot ver- mine'erde nummer had', g~,k,~~g'~,l},.~~ ~~Q~ftte(;fa~ak~ereen v9?rt~ff~~'iJi~ Ult;. " .'
van de Marsellla se, gecite,e,rd in zijnlhoor van dent'derden beklaagde:
over den
jeen
is
iRP'.l"e
"
'1n dii; bp"- wan-moedat
getiteld was
La' r d j 0 , had zich
. Get·. mee'nde,
de 'inhoud de to,ets,. va.n
<,!X
t~hjk . e ro e~
ZlJll .gewees,
hantjoer".
\~
I ·
m a m S 0 eta
a,
\t.,
f',7,
o'i
'+~.... ....
zlcht In de Ultoefem~g hunnebrb bedieBeklaagde Pandoe ontkende, iets met volgens, dagvaarding te verantwoorden goede trouw nle,t kon' doorstaan en ~ische vC?lkszi~l;' Aijo}f Wohlbriick.
(VAN DINSDAG 2 FEBR. 1937)
lljp.g; laakbare handelmgen he en ge- de zaa'k uitstaandie te hebbe.n~ Een deel 'wegens het behulpza~m zijn hij de mis- zoo we'rd er werk .v~n ue zJ\~k gem~a~tt ~~ Zljn le~w~~.. arisWc,ltatls~bJ\.aahvoelend
__ .
.. pJ~egd'-1 ,. " I
".
1 h ' van \het artikel dat hij onde~ het hoofd I drijven van eersten en, tweeden be- Er ~e~d~n .hu~sZOekugep g~~~1} ~iL ~~ dedaln~ h~tweik wij ult "Maskerade" en
De hooge druk in China heejt zich over
:, ..!~,~erdaad werden door den _and eer ,,,Marllah m~gatoer. bari~an klta sega~a khiagde door de perlodiekep vo?r ver- bek~.aaQ~en ~n ,<;Ie, n ~mel'S v~ ,,~ndo- "Allotrla?" ZOO yan nabij he-boon mogen Z.-'China Zui(lwaarts. ,ui~!!ebrefd. (Ichang
mm-porb.~re middelen toegepast
het pemoeda rakjat djelata" had gepUbh-\ spl:eiding van adresban-~en te' voorzlen neSla Moeda w~rden m l)eSla~ g,cnomel1, waarne~~rif: 1s hier geheel gesublimeerd 773.5 mm., Ktukiang 775,0 mm., /foochow
- land VrIJ te, maken van opgez~ t~en. ceerd, was l)..tt een boek oveJjgenome n. en de correctie vall de ge'incrimineerde zulks in Opdra?ht v~n h,et )~QOf9J?9-~k~,~. in de pSyche v~n den man, voor wien 1.6.1.3 mm" Hongkong 765.8 mm." PJ,l,u· Bestuur en pohtie schenken nauw e ~mHedenmdrgen 'zette de La~draad de artikelen te verrichten.
'
(D
.ttl
d vrt' voo tl.
het leve~:'sl,e~h~s.bet~eker,t e~n pand. ~e.r Win' 767.0 mm., Pratas 763.6 mm.). Van
;der
voort:
_
zelde in
wo.e zz . ng u
r
yap,
tllc9.telQ<>Ze. iilt' 'Mantsjoerije breidt een,. gplf
1e
algelegd tijdens de' be] II Allereerst werd weer VOQr de groene Inen, waar de redache gevestlgd IS. Blj
t Jt v
"
.• gandellng van de' lil het zelfde axtlkel ,taffl .
<1:0
het werk
was hlj echter
,•' '.,
lien, ."Ie'
'weelae el), .,vr)i.c,htJlar,o lap'"
· bedoelde mishande'Upgszaak, een ".h,er;-, Pan~oe Ka~tawtgoena.
t:
"
niet aanwezlg daar hlJ s morgens n~ar
Al te strut :~l4ul~~pal<t
J?(),uw~n ~~ ~ijp., ~.eq~ol'~g~on~"~.~iste.reri :~!~;:j. ~~~iO'gi~~~~nm':e~d~a::,~~f~e'l~~~
n1euwd onderzoek heeft J\lgesteld. " " ~' v 0 01': z.i t t e r, vroeg allereer.st s~hool ging. B~klaagde beKent weI eens
t
r. ~ • '." ". \~.: ~>: ~::~
~e~;q~ .? ?O~~:?' ~a~ hu.n ~~()et. 1 ," ' pressie verpl(latst zich ,oost-Noordoost
deJ\ hoe
beklaagde
ertoeaflevenng de nummers te heb~Iantr1-p~)],l~le
v()Or
J:bist nez.e"
onverschUllgheid en kll ~,Qaa,rts en deed de druk over Zuid-J,.apan
• E cht er w?r dt h e t op tr etlan
)": , >teaen
:>
Indonesia
Moeda"
te gek~men
schrijven.was In blj
ben een
geteld.
" '.
\ " getecht
, " .
,
',,', landheer 111 hooge mate \' beHlOellljkt " 13ekl . Ik wilde graag "wat van het '
HedenmQrgeh I .stond' voor den Raa,d aand()~nde kalmte ve,rQergt, de angst, dalen. Naha 757.6 mm., Oshima 756.7
door de omstandigheid dat straftechte
.
' .
welke ~lch satariiscn'vastbijt 'iit 'zljii ziel, mn(., Nagasaki 762.0 mm.). Ook boven
J
: lijk' ri' ~n ~i'wel
~teeds ortm~~e1ijk vak van..
courantenschri)ver I~er'en.
'
lIij gal de liJlll aan van Justit,ie t~ Batavia t.ereeht de m~n- de '\ahgsf: voor hetgeen onvermijdelijk de Gele-Zee en N,ooT;dao$t China daalde
:
mg JPt b t
k
d h If , 'tot t . Mr de Regt informeerde hoe lang het
.
trl-politie
dIe zich te ver.io.t"razen der" Tartarenz:el,
d;;,c; ilt"TUtC.
I
(T' nisi
7697 mm Tsingtao
'" bleek. He
es uur on er a v~ ,. . eriodiek al bestaat.
'v'ereenlging
Op zijn verzoek heeft hij ook eersten ahtwoordeil had wegens ll\ishandelin~.
n~
f" Z,~
11
\
.,
: dusver slechts den raa.d geven aatt ~l\ I';elve tooh is al enkel; j~ren .Qud.
I, vel'dachte de lijql aangegeven voor heVt 'De' Ra:id werd gepresldeet:d !dd8r ffir: haerent aan de offe~s, welke het 8i- 769.6 mm.,' Q.~telpart 764.5 ,mm.). In de
':.t opgezetenell om zieh nlet.tehlaten in;ii-'
Bekl~aC1de zeide hierop "dat het' tijd-I'pl~k~en der adresbanden. Zelf heeft hij Van'O!sf' Offic{er vanrJ.usHH~'(\V~$'mr. ~FJ~Ch V?lk den Tsaar ;\ya~u'dig acht. PhiUppijnen,·;Mdlakka)'en de Westheljt
.~ mideeren, en door een verse erp t po. ~ ?
r ' 'lan de eld- I' ectHer de' pe'riQdfekeri piet van adressen De' 'Oree'r' ' ritner mr. r W~'>').'holt )1:1 r-' ; . '
\
v.an: Ned.-Indie ivaren de drukverande" tietoezic9t ~ra~~thentel'Yi~hnttJ\tel~, ,Qnregel-I snclihdrl~etteUnltkd::~:Ae~:~. g~ It ,g,. g" J o'f \adresbandjes voorzien.
' . ~ Volaen; :agva~rdra)HgJlt~(t'h;)~laag'de (}'jj~:'. film in 'den oreede te b'espreken fihJen klein. (Man~l~ 759.7 mm., Surti'matig1}.euen aan' e
c
~ I.(rengen.
\.\
~
r, \"
: ,
t o " ;.J.~~ r""":'l~Tj
i he~lt ~eeI'\,z\n. Het zij v?l,doende ~e. zeg~ {jab 75ff.0 mm., Sillgapore~759.S,mm., Me\,
'..
d' k d b 1
Mr.' ge R~f}t verklaarde 'sterk ,den inOok had hij nimmer ~oor "Indonesia [,n het midden. vt!P.~t~~ ',~~f 1;:> ~~r~ l.1~, ~~~i;d,~t zij' g€~r~g~p ·W?t:d t. dO?~. ,d,e dan! 759..1 min., 'I1dtavia 158.7 ihm., Ban•. Hoewel blj
?nt e[zoe Ij e e
druk t be tiben dat de veree nlg 10 g met. M,eda" gecorrlgeerd. HIj wlst zelfs nle t .Serang een, d"e
kil
rt',:
khicht.. ·welke Wohl brucks df.
59,1 ,ro'f'.), I" cle
It
u
I het b l a d '
, '
J
eens wat in het blad stol1d. ' 1 . q'!lJandeld'.
toon spreidt en door de dik:' van Ned,:'Inaie, 1fo6rat in' het Zuidoosr;en
: herroep-'en,\
een
'koers 'Als iaatste'
naar voren
is de
om de daarin beschreven .handehngen
'
~geI.:q~pen.
~oepa,9.lpn:>
bm
,~al'3Jt,rodi,rdJo.
'1-o. ach
'
t
een
bekenfe\i1~"
atI
\:dWtil~Mt
evenWel
~et
detail"
50ms
wordt
verwaathet
clruk ' ' :
over' del! Ar,chipe,l ,is
r
te
1 dh
deel van
n
h t
"'r,'
.
·°l,l...tii l3,(),s'(t
~
her~teld, . (w,nlnrapo~
756,....
mm., ~,Koe- '
Vtl: ~en an eel' aan e, o~r
wilde .inslaan, getuige het' {(h,t dat men I I?e~e ~as t en ..l"~
as~ ~e 1~~ d ze s. exe
~ m Pl....'
'10zlJ' werden' n.1.' vera'ache
;~~~l'·I!)ets.t.}i:
t, ~ln
k
l " ' .
- (
den rechter te onder.werpen ten eliide .
h fdredaeteur vel'anderd Is. Be-lreu van de gemerimmeerde mtQave van Beklaagde zou toeri 1 4e' lledet~~~'nf~~ " ~~ ree ~ medespelers staant <1en"ac- pdhrJ 757.3 inm: .
. " - .
een 'beslissing omtrelit :Ie strafbaaJ:t1ei.dJ,~~~l.ad~? ont,kende dlt. '
.',.
"
het I~donesla M;0eda-orgaan In 'ont- wenschten te 'bekennen: f. n'iJ;atf ~r~n~~~ t'ellr in zijp nweilijtke taak met vaak ver.
Iloogtewinden: Ret Windsysteem van
yaarvan' ult te lokken. '.
, " ~~,a.O"f,r>i¥""
vangst te hebben genomen en een daar- A
11":He" d&"" bluffende:intu1tl~Lbij.
:
" den:Westmoesson heejt Zip,: meeren.de~ls
De~,gevraagd antwoordde Pandoe, dat van aan zijn broer 8oetardjan, leerling- ~ldde~en hebbel) gegrepen en. i':'~ O{~ ~.~~. ,'::~ '.,. 11 ~ 'i
.
hl4fSlerd, Men Zttideli}ken component
t
,
hij ,~eheel en all ,\lj,~ .eigen ,b~wegil1g het motorist te Priok, te hebben gegeven e.n mlshandeling t<?t !e~~ ~ :~~:~e~,\~~~ II ~leb,~
"L,I. •
.~
(;lobe: ",Our, relations" 611er Ja,va blijft opvallenJlr Mantla mal 0
"Priok"
hfPve~ vermelde g~\Vr~~k!e 2~ad g~s?hre\-: op een' adre~band van I een an<~e~ exe~- ban. trachten. te dwtngen......"
.".
~-:". . ,,' ~ I '
•
{
;
tf(/ Noorcl., Ban[J.ko~ zWq/:C·Z.O., Alor IStar
., .'l'ewale.. 'almg " ,
\ ". , .
.,.. . ....
plaar het adres "Kleennaker PeinanDe ,,relations zljn
tweelhlg-btoeO.N.O:, 'Medan tot 2000 m, matig
J .j. ~{'..
,
de Regt achtte het echter een ,dangan" te schrijven.
der~o:,.van St~.n ~a.l!rel ~11 q~v~r ,Hafd,Y! N.W.~ PplfJlnbang zU?~k W,f.{.W.,. Bata~ia
Baggermolen voor lJanka
riferkwaardig, versehij~~el, d~t strekking , .. ~. kl 'de' o'ntken'de biJ' het verhoor
die gmgerl, ~aren als rriah?o~ en op
matt g Z.W., Semarang zwak, "Soerabala
en woordkeus hierm gehjken op de .,LIe ~ag.,.
1d
k.~~el!l ,da~ ,de' thuisha.ven bm~envielen to.t :500 m. ~maFiq, \fe~t, da/lrbove,l1, mat!g
-~ Volg:ende week Dinsdag, 's, morgens sclfrifturen van den eersten beklaagde~ C?;ijn ,Jr~de~etlleenbb~ummterldvan het b a
olli el,~4rnS'lu~!lg t~.p~~g~erel)., ~a~u~r,": Z·W Randjetm~siJ1, mqUU\ ~e~t, I{oe...
" om tien uur, zal
op
de
werf
va~
de
~f.y.
"
',,:
ter'uan
e
le
t:n
ges
e
.
li,jk ontmd:e.ten
de. andere helft
',~. '.'
t h
-ffN\>t U Eoms met hem overleg ge.
., .
.1.
•
'
£.111 zij daar
dOl pa·n'U···lrrna·tig'.'fo't.icfachtin,·
v~. 'l!..W:~'_I:,r
~ ;~'"
.. T"tidj Oo"P t •
: :pr()()gdok-Maa sc appIJ a
one" r.OIt pleegd' informeerde de voorz1tt~r. BeToen de JustltIe mlJ aanhleld waren
\~~ do..
,~ fa~}~ffjel'~,u"
g~ b. egpj P,t ,?e1"
.,,>.e S~ 'Verwachting:
M'cdlg'" 'aoorstaande
Q.,e voor Banka bestemde b:lggermole~. 1rl~aa~~ ejde he~ &tuk z&o J uit"de Ilen inqerdaad vijf exempla.rel! ,v~n h~~ num:Ie - .v~~~lkfe fngen hleruit voortv10efen, Westmoesson;::' .. :. V:'
'
pe "Priok", te water worden 'gelaten. .... f.{J: hsllJrf} lai~ii. vIQ~J.en , en _:<,tit:~~t:' ~ me~ .in mijn bezit ga~ beklaagde toe.
\'{.anti'J>~~beer nu. ~ens, tW€~ ~aar dup~eli
Waarschijnlijk zal deze gebeurtenis heb'b'en ingezonden.
"
t . " " . . 0,P een d,~sbetreffeni:le vr~ag va.n mr.
ga~~ers.,uit elka:ar, te hQ~~e,n{,D~,prpe- "'"!!~I!!'!!!'~'~'!'!!!"~~~~~~~~~~!!
· worden bijgewoond door den Sultan van
.'
,
kl
d' t
d
h <J
d'e~s
zijn ~r zelf 'niet toe In staat, en zoo ~
__
- '. . t • ",
,~ j '
"
1
,~!. • a~t, ,doel van het artikel was voIgens de Regt ga.f b~ aag e oe eD: m ou
I' :> , at 1 1. Ol·"er' IT 0" stan
i
.
"
",... ~..:t
Djoc a.
..,
,...
..} . • . i ' . be'klal!{gde de J'onge mens.ch,en te ver- van' het bla:d te kenn,e~, daar hlj in op·z e men ~ an "~~'" ~v, ,,,;I( ~
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ment is. zal het bovenwerk nog eenlgen
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lij d ,:orderen, voor ,~e."bag~~,fJ."~1~!1,
!q <len on te he 'fen, Bek\aag,d~ zette h~er- adver~~nt1e- c61port~ur; van het blad te
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s90nsverwlS§el niL b~\}ier~~n: . et y~~hill\ Eur,?p~e~c.J;1l1:.{' Hl\)th an~~ls~ge~JI.I ployeereld.
gebrulk kan worden fOest
" l' ". ' " .. ,
aahuildln!i van
,
i,ijn
voor den ,v e rHedonmOl gen heert de Soon an van laat zlch
.. 'la
het IS
den.
1.I,ilgezQ}ldeu, voor
'f~~h~~" vr:Jtgen,Nlteell:!,,4at'd~ lezers 'iJ~n KOOp.
. ,
Solo, die. naar men \veet,:than~,1p')1()~e§ dJ)!~~' m~ch~:;J~aadn~'lllep van de eene 'het "·fjiJwoti~Q.'·.yaW·':<le a\'J~h1aMdeii~k, .rndQh'sr~ Moeda" \r06r eel) belangnjk
Des Indes alhier ve'rtoeft, ,eeq 1. b~~ la~~~~t '1P" til . ~e andere, valt, en men sc.~e led~'tl~~ig~'der.in~; \v.eQt~ '~'za,,'" wo'rONZE VERKEERSREG.ELING
De mutatie ter redactie gebracht aan de firma Kd1fC
en
d~~ gDh
o 11,ne\'i:'."oP
,u·~
an<la,·.p.
rt: '"Q l~~.e,('-r
hn1ai'J
deel, bestaan,:uit inhJd~lb¥~ en ,a:<;~d,~:1-0.
I Co.
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Itt kan
1 1er allde,.r~lf
' 1 u',uy. r~ l,~ng", he,t fqoots)te
I
Y~~rl~r
~~
iY,.p.
mlsch geschqolden. Mr. ge ~egt yon~
SOOnan ~bezichtigd~ het .g~~A~e ,e - r~;. ~~,~ e.~- 3;~rc ~,en~,
'.'..."
.. - a.S., td de bovinzaal V'~1 J\I~isQn ;'lerSfnga pore wiI er het eell en ander
h~ t: y.r~~1)}:!; da~ ,bek1l(~gd!l zIel' ~o~ ~i~ Als secre t~rls ' Va n' .;rrldonesla Maeda" waarvoor h lj groote belangsteJJl!lg topu: ~ ,, : r, _ . &
,., ,
steeg, Noor dAv ij k. a an v.trig 3:30· uur' n.m,
' van' OV~rl1elnell!
lleden richtte nwt lwoorden, die Il}e~ kan hij vervolgens desgevraagd mede- de. De hooge gast reikte aan den dlrecHet, vo rpr~gra!U bevat een actueel ,011mIddellljk' na afIoop' der' vetgadetrekJking hadden. J:)p".~_e,t:l~ apdere" groep deelen, ': da·t, de vorilfe hoofldredacte,ur t~\lr, ,den, heet ';Steff~r~, aJ~., ~Wij~J r,~~ ~n)~7Jo~~~aal me~ g~ede' film-reportage ril1g,' ~a~q~eQ'i.aan~al1g, :wprcl~ll gem~altt
De verschillende regellngen van het
be lk'
1 d
ten
ontslagen werd daar deze er niet vaar waardeerlng de gouden ster uit.
van de ,,:rQr.set~1}lr4( < i,!l_,dq',.~~¥~!?.~~~ me't' de' vertooning van het d,oor de Proin de
•
'zorgde",dat het l}lad op tijd verscheen.
Vervolgens begaf
zich Priok t
bij neTt monuaan'ledeh-eh g"enoo\anltsch-rndHl hebben nlet altijd lie 00' D e "geeslelijke" strekkillg Men heeft toen den eersten bfklaagde naar Prlok;
hlj. ,een
n,l!W ll1e,nt vffP
het bezoek. van
...
o,m.
-, )'i0ndering gehad van de weggebruik~\s.
aangenomen daar 'de~e zi.ch aanb~od 0l? de ~.~. Coen.: D~ X~,~t~e\1l,~rd~ef.l~a)jdvOO~~ aa~,''Tj1llUtart'en'de mstallatIe omV:attend.e~ I :ct:e~ dqor.d~r n~el·J. de
ve critiek was vaak niet van de lueht en Beklaagde wilde in zijn .J,rtikel, zooals ell, we~ d~n incU'uk l~a~kte' gesqhi~t te v~n de ,'M)ij. I>~~~erlapd .d.e .fie:~~~,~*9~; .V~fl den:.~1adja van Goa als zeUb~st~~r- I Vries, voorzitter der Propaganda-;oon:t, !leel graag wees men op -dIke vierkdeedrsred- uit ve.rschilIentle, aa_,nghaalde. I aUn.e~,'s ~jn.
stein leidde hier deh bezoeker rond.
del'.
: f
tt' ~
!l.(l !r11l)is~ie, yoor-, de.' V.O:.S.E'.G.• ~amengestel~el1ng te SlngapOJ;e, ,we ,e n er aa I
1 ;
den; Nieuwjaarswensch.
'. 1"
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~___ __ _
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' . Mz,a,.I' onze' nleuwe verkeersregeling
~, ,.~~ tip
'.' schijnt toc.h ook zoo gek niet., Althal,ls d~ •• r '': \
~
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bleken, dat ook in Djambi de tap i:i ,toe- . vent met het kennelljk doel om langs
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In de regen schappen MadlCen en Po ...
I~ (lezer .d.ag; en ~e Bq,ta~ia.. yert9~.f~~, ver• . '"
~De influx vaQ Minangkabauers, die '~"
norpgo bestaat veel belangste1l1ng .vdor
Iuaarde dat hij hier goede oplossing~n
zelfs langs d~ wegen merkbaar is, is
Ook hier zuBen maatregelen niet uit- ellligrlltie \ naar de, kolonlsatjegepieden
I P I ill'
D · I · binnenland en de uttvoerhavens lang,l1e
de;
bll!ven" pJanlbl yertoont:een- vrij hOOgO!:
..lIjt.Se· had ge'len voor· enkelo, verkeersVraag"
stu1<ken,die zlc\l te.l;jtllgappre,oo)<; 'v\lorIl If ell allg ell JaUl )I
zamerhand zal vervaJlen, wi! het' Be- I
aa,ngel'egde. en,
'all;!!,
I
"dAe
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".
qoch,. wal\rln ilOg nlet ",ar,de
•.,
•
. •' , • .
stuu.r den bestaanden toestand ·voor- •Wegen, zlJn
auoobuSjes fuH, !lIt. del.
IIlerkbaa..- IS, ook vo'!' I pen .
d!oor
;~l (ler au.toriteiten is vporzien,
.',
Illdruk!ten van resident Vall Brak,el
" '
zw~mende Mirtangkabauers Wzle.p., M~t ,g,ewone t~sarartikelen. De export Ult ell}ig~~tl~) b~,;ei ,1~ey"Qn~ell , ' , '
1
De heer MacIntosh was evenwel zeer
loopig I:evel;. han.~haven en prij.szetting actit~rblljven~ van 'Dhlrribi ~if 'h~f va~t}~ . Qj~mbi 1$ ,~~~~~~ qel,l.~verg~ng Q~A,t; h~;~ ,; '~', {~,:.,.h_ ,,~,\ It ';..t f4:.~,l :1;,'}f;/)IH\"fl 1
~erQa~&q.,over: cle "lankm(,ledigllei4" 9U:" Resident Van BrakeI, hoofd van het ~fwaehten. HierblJ zal de bevolking zien gestelde' quottlni vall; ddaronf ook ritet l\feuwe s(elsel, zeer bevredigend. lndra,1.' If
r t
(I ;;)
-1
,: . ze.r,'.! ,politie jegens SP()or:.: en '. tra~. karlto()r voor de, bevolkingsl'ubbel'-l'es- aan de hand yan de ervaring, met het te vreezen. V~rder heert nog .vervoer girl vert10n~e niet Q~';!~~'MW,~lg,e, a~pec-· ~
UIT II~T POiiTJE-Ri\PPORT ,.-_
.', w~arqp. :h,em eclJter dadel1Jk .. ~~ldel~~k trlctle;, is te BatavIa terug'ge~eerd van vroegere rubber-uitvoerrecht verkregen, van ongedekte r~bber £ussche.n Palern'''- \ ten~ we~f' de l\~~J1 V-an i3:ra~~t 1~ . .\1~; ;
V.) llY:i\ ¥t~rJt:i 'V£.'11 ~p~\Vh \, . gemaakt. Is, dat de ,bevoegdhel~ van een tom'nee door de ru»bel;gewestep v~n weLgaan houden aan productie,vanl~en bang.~p :Pj~gl,bi pl~~~s, 9ll1:~a,~ ~n Dj,~':lW~ ,1,~"w?an~..~,n,Rjain.EJ Qll~mef!ttr' ':O~~nvol1d
In de C.B.Z. werd opgenomen een In' ",' ~llze :p0~ltie: an~ers is d('\!J. V;~\\ ,Qle aar .' ,
." ....
.
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" . 'met zijn gering aroeidsrelervoir de prif:- zlJll oor~<1~,~ Jl} .~el ;latl, Qprst.\v~lht.anl,l?:) la1)dscb,e;.. u w,. V'R ~~~~i~, ~~ , Mr...:' jlen qverwal. "".. ' , ..' " :'
. SlIm\ltra" waa' hlJ mdnlj<k:el\ opdeeq vrl.! vaste h?eveel~eld IUl)ber,
. . zen Moger I!ggen' dan in' palMibaffg, · tenaten" .. ~e de~l, ?ve g:~n! r.~ar ll~~ .c:?rn~i\~ ·,"diil\'I\li~~,;·~ei.f: ~\~ni!~~/exen-

I

I

lei

' r '

I

I

I
I

,,

II

I

I

,<

,

_

_

_

._

I

I.

wet

~nar~1}dhJ~lll1h:I;"'Hr~l~); w1jze·t{iilib~
e~ ab~t (~k"kr
-~t
att1k~l,

inho~d
da~

"G~IPP()er

Ij

I

I

O:ordf;el,~' vell~~. 1?eeldln'l~~ we.~~ ~ g.¢.ye1\:a~,n fi~tg,~en
b~zon~e~ ·~J:t"die~c::t~·la~J..n' e~ ~us
A.<

I

0:

n

da~:a~dr~tt d~a~u~~tl~e:~a~~:;a~l'~~~ "behpnd~l1pg
~aa,~
i~lam.
het.zelf~e h~ls t~
ge,rqep'H~ ,twe~d~ beklaag(;t~
d~r ander~~.

I.~ v~rklari~gen,

,~., ~

~flo~i~·
~Ua~!X\ri} :ell
:V~n
k,nechtin~,d~.,~~p 1'Y~a~9~vo}~~ ~:ll.I),t."Y90"~ ~~po~~nu~~:k(:!i~%077~.~a~':t~,o:~~~~~J.~

I

I

t

I

>

t

Toeb~boe,s,

de

S~chl·j·nt·.'\

in~

t

I

h~t

a~g

f~l~~~~e~aP::~~a:e;~e ;:rkia~iriv;Qrh~:f~
bes~~at ~r YPJ<J°,ep~e' ~rond

l

~

ta~

niel~W~

bekl~agd~ ~verd,t

.oo~t"~1

dTUkvear~laZt1ie.n~·Ejk<.ged,qa~d!, t~pod~t

l

, , '

<

v~p:: ~
M::

i!r1Ij'l~jll ~

;~~r~:~, ~f~i~:~~l~~£\U'~:J:u?'J(r~~lfge:~~~!jJ~£H.reiVooze mass~regie,. wg~rdoor

I

'I""

rrevOO~de 'l'1~. d~Jianlfscllo,'

'B,eklaa~~~:tt:~t1i~~t~ljJlkf\,\~~~~-Y~~ti~t;te1].

r

r

> '.

~,

hle~

.wale

ze-l

_

I

c

':

:::;;!~~ ~~:~ra~~b=:~h\~~J~~~: I~~ ~~':fh~v:i~t;'i. ~o~,,(senzef ~Ij
op"ha~Q

0

d~ ~ot" fie~ ge~

~'~~A~IA

doC!~: ~e~n ~o~Por~eur,

z~ 'aa'tv~Vnk~ijk;" ie~~l ~ir
,n!~

\P~~i

~~r~~lIen.

veVeen1g1n~"

e~n

heef~· e0'1vQcat~el\

I

r

4

vefIs.~er.

.~.

hoofq,sta~,y~n ~ed~r: ~~~ ~:,~~:i.~~' ~'/ "I~ ~~~~\,..

alwajl~

I
ze
R,nbher-tveelr e conso u~eert

Macrntos~. d~ adjU~ct-h~f:ldCO:;r

j -

e

,

H

~oon,

\

h

~e S~~an
l?lk,!~

de",~~_r,~~stegglng
~oen,

paga~da-coh1nHsste
d~n di~<1~h ,\apg~p()den prO{lr~n\lllal'

I

ge~?~en,

'"

••

...

gr{?K,\\~?iRY{~s,~~.te

I~

~.' ~'

""'~""'J

".

IJI~"vall;m.~de -,~oF~i'ak., .~~n~$ me~
rU~be,rl:~!pen
v~rbete~de Ptl.l.sstlJgif\g,~d.\~ I~~(lr
'ger~geld
mar,l~chapPlj

~In

v.a~ ~uld;SJI'PJ\ tr~,. N~~r"MJ',~Il
ge~~di""g~1I;. rr~ra*f.,~~~!Wt. !AU -i~J {~g~Qt~.qpap
~epd'il. Wt ~nd~fP 'i\l.e~\!!M"

<:
_l>

vw

r.

.... ,

>

I. K. P.-BATAVIA
In de gIstel'avond alhier gehouden
laarvergadering ,v~n ,de a{d~ellnl':' !jat;<.
.' vIa de):' ,Illqi~c~~ Kapn911e.k~ ;F~t~ !~.,H~~
, oude afdeelh;1gsbest~u,~1h~rkp~f;p,,: waaJ.:r
\-:.cpa het aangevuld werd met dr. G. R.
'!'~ Abeln en den he~r BrQu\V~!~.
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van den o~ergang naar het meuwe stelDe bGvolkmg, dl.e ,thans ,.\;~el geld in Het B. ,B.. cont~oleert. ~it jnt~r~~~~~te-IQ'l~Jl!e~ s~sJeeli1" lVo~S{~?'~l:e'ge~e;t),}at~~t,ee,ns ·~a~~¥i w.~Q~c!:\tJg,{p].,~~'X~ep fRatsel de.r .indlvidue~ele, restdctle. Y9 0r pa-, circulatie brengt. mtere~seert zlcl1 voor Hjke verkeer.
.
. ~~n:In .~ndere.gewesten. H er.door \s. het t~lijl}}. U',l 9' ,ti~t: ~O~(<t,' V{~V~i g~la:~en,
l~mbang .was dez~ inctruk het gunstlgst. den bouw van eigen rQokhuisjes. waarUltsCl1flJr.~~,Vf~lf ~e~,..a~~g~.kv.S'itrl~I' ~e~! ~~krlcl, Of_:J.j'~
B~j~Yit1 fe'Ms i~raa~er~,;De
'. ."
.,
.
,
f,')nnell'oo all qe e~ppr'l mOl.ue\1 t;:e no a
.' i~ I1TJ U
y"tJiYj- ff.::,) • .'1' c'
De dlstnbutie van oogstvergunmngen door bmnenkort naast de cent~ale rookDe distributie van oogstvergunningen .t.trugl06pt.,: oort~ heert Indra iri ee~ i~.i1~et~~~1 '~~ ~i>: ~~lt9t\~~qp:;.., e~, po,voor het eers~e kv:arlaa!. Is yIot veJloo- hqlzen op de hoof:! plaats, di~ na lt~ II~, ,?j ambf b,leek vI~t t~ verloopen; tfr-, 'gering ~be\~r8~erv'Oli';"Ji1!tWIii~'Yc'hte'l'. ~~~~,~;\l.~lo\~l, ::~~~kb~~11 ~»I~~~y.~,. van
pe~ dQ~r be1p.lddehng Van de, volkshoof- sheets opkoop~n, oak een voldoend aan- ! WljL ook~ de 'luwlssehng, ~all',die v~.rgll.~,,- ~ aIte~~s '~:Q,~~~ aangevu!d door Minang-ll y'.~~~:\~~J,,~.1JI,~-1 '- ... ,uW:t;;" !"'H'I'4~
'den en onder toezicht van het Besluur. tal kleine rookJhuizep ,in het bil),llenla,l)~ n~ng~n.J? "ass~~na~ie.g i g~en ,w,?eH~j~q~-1 ~~l?aJ1ersl meE 'h:et voqrdeel, dat daar•
DE bevolking,begreepaanstonds,datde-'zull~ll verrijzen.
'
~en opleverd.e. ~e. ~al~d~l verzo~)jttoo!<f.d.q.qr).d~~arbeldssitu1tie der'MilI:ilfgklfie' vergiu1nfngen. waatdepapierell zijn,
l
in Djambi de inwissehng los t~ ma:~en f tJatlers ~verlicht -wordt.·
.,:.
In kp. Boekit Doer! Poeteran had een
t~rwiJl <;Ie: han~el ,daqelijk, ~9t opkoop
Hierdoor kan aangeno.men worden! :v~n; het res~ort v.an uitgifte, doch ook I ,.
\ :
.
., ••• t r . .
,0~gev~1,p!~~~.g. ¥,n ~rlej~rig Ipland&eh
o.v.ef~.lng.. D~ inwissel~pg., ~al} oo~stver ... I d.~t palemban~ binnen met, te !angen hler za:l de practljk en qe; pr1jsze.tthl~ f . Ook zat de produche nog stlJgen, door- r~lp~,!~~t ; t!ldens den h~tden regen _~~
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De ortito-opbrengste·n van de'n tram- ev~p~9° dire~~h ,f?:oQg~t ~PO~ aI, dad~l~~k vO,or expor~ .~al aanbi~den. DE;rrijstp.~ij.s7' i ~~1embang, d~ ~igen b~vQJ~ing ,~~., rUb-:.
di~.qskl .~lV~r I,an~~r(" 19,~7 ~~~r~e~~,n een 'bevredigende uitv<Jer van rubber kon stljging in dlt groote,gewest wordt m~rk- t bel·' verhandelt, .heeft, de. o~ko~p 'in
..
..
, ,
baar, doeh is nlet zorgV{ekkeild. Volgens Djambi meerendeels. plaats door' Chi...
f. 3,5..235.4~Y? te.gen,,I, 27,8~~.,90Y~ ..hl J,~,:, IJlaats' 'vlhoEm: .. ~. :"
aBe berie'hten uit het binnenland bleef neezen als agenten del' groote impornuari 1936.
!~ ,l f
• t
De heer Van Brakel constateerde, dat 'f ~~! tap in Palembang ruim, voldoende teurs. De handel 1s er geheel o~ ~J~~~de handel het als een moeUijkheid ziet, en worden de slapende productiegebiedat
'>d~ ~~~w~s~el~l,1g ~~~n '.9o,g,stver~.~1ll}11?:~ ct.en ~eer ;gewek~. Hierdoor kan r~~enirg
Bijeenkomst -Wijkge bou \V
gen' aan het ressort vail uitgifte is ge~ worden geh()Uden met een a.s. verSChUlb9.~ld,epJ, )V~arom bepleit ~erd) die
ving. ,van, d,e ~and~lswegen in h;et g~Woen~agavon~. 3 Februarl, samen· ~v!~se!ipg te cQnc~1}treerel} in de uit- w~st. ~n Dj~mbi. waar de bevolking z o o - , .
komst m h~t, \.VIJk~ebo~~ Kram~~. 160 YR~r~Av,ens. ·A~ngezien e,ehter te vel'- I veel ~ei'ing~r is; besto"nd:gevaar, dat het vail' J 1000. Typeerend was het·
I"
7 7 ,&
. uur n,.lll.., 1.',1
I>".
\~~ch~!331 valt, dat de .thans bc~t~ande lelatl,ef h~og q~lOtum .met zou. genaal,4 van lemand, die zich bij een gouverne":
Spreker <is. Hofkel". . I
J ~ ,.
'
a v·~.~~ VOol>~,~n ~~90t, prils~erscl;1!1 11\ he~ worden, dacn Ult ape lll~ormatle~)s ge- Uleotsqrts eeo ~t\lversallinJ~ctl~ He~ ge-
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h;~.~ ~Ch~..~nmaken der vulle. tuil!~n': ~el1. f sn~l ~troolliepd,e wa~~r Jl.leegesleurd en
pt~gi'lOs~,~ Is ecptel' no~ met ll'ogehjk.. ~ kVfam te,recht
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<t~~1 Qgk:09Ji'''n'le~y~,h~ii~,i
.,~1~f:Y9.f~QipW~! ~ Een Inlander van Kampong ~oelo in
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De eXJ}bl'tetIrs DeleVen i\l~id'oof'goe- I Gang Djagal werd door een tot nog toe
hi~~~Jl~t::)po?~<d'ig);\ep.,e\nd~,'.)X9.t~el1"g~i;; a.cl'~~rho,9r;~. verwot)<t e~ 1l10~st in ~e
ma.~~~;' t~rW1~l, _b~'y!ndIelt h~~ ~best~u,t' 'iq. a. 4. w~rden opgenomen. D~ oorza~k
waak~aamq~.· Voorb labo~eeIt Indraglrl is 110g onbekend. De zaak Is in onde!...
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Froscher & CO.' Hooge
Brood- en Bonketbakkerijen
Cofe-Terras
\ Telefoon Weltevreden '1958

laat Uhetap Hoore~

J

H. H 0 0 G E, Dagoweg 5,' Ba!1doeng telefoon ffJt2.

Steeds" versch ge~alen koffie
Java Melange ,'Iz kifo f 0.55
Java Arabica
,V2 kifo " 0.80
Koffie-Extract. .per fl. ,,0.50
HUTTON'S SILVERWOOD
VRIESBOTER
150dlv

Spreekuren en

-----

voor de nieuwe dag-

"-~

Zond,'er eenfge bfjbElitaUng rullt U bij
OQ:S ,afgelegde sleraden, restanten van
goud en ztlver etc. tegen
~IODERNE BIJOUX
M. WITSENIIUYSEN Juweller
Rijswijkstraat 28 III. Tel!. WIt. 4808.
2600

Inschrljvlng

-

..

Steno- Typen

wat denkt u van':

Tachograhe

, een klimaat d la .Daoos"
een sctutteretuie natuur

BOEKHOUDEN
en

Naderl. -

Engelseh

Fransch -

Ouftseh

W. A. VAN DER PALM

(handelscorrespondentie)

2de luitenant der fnfanterie

Laagste lesgelaen
Hoogsfe resulieien

, Klimopstraat 4 Den Haag.
.

2578

-----------------

dlv, Kleuren

een renommee vestigde
wat uw verzorging betrett ? ? ?

Jon gen s-810uses
....
Jo'ngens-pakUs

berghotel "tjitere"
pengalengan hoogvlakte

4600 »t. 1 uur rijden van bandoeng.
2585

HEDEN KIJKAVOND
MORGEN VENDUTIE
ten hulze 'v/d WeIEdO. Heer

en

LIZZY KETJEN

-.

I

"

Tweka hemden met Zipsluiting

SC'HOfVfRS

A. A. LEEMKOEL

vanaf

~

Itt, plaats van kaarten,

Ondertrouwd :

f 1~ 1~ 2b

Zijden ' polohemden..

14 jaor

P!aatsingbureau gratis
voor Leerlingen.
Vraagt prospectus
Scottweg 11.. Tel. WI. 3333

Tuin du Bus I no. 9 Batavia-C.

,

sporthemden 1=

een Weener kok en
een directfe die in

.

.

~.

effen en ge!ltreept

en avondcursussenr
l

EERSTE' BLAP-

~;.

Heeren:.Overl1emde~·

Beteekent koopen render geld.

9 - 12 en 5 -7 uur

l ...

REClAME ~ AAN81EOIN G

258G

I

GEEN GELD ,... , ........
en toeh geen zorgen!

DAGEllJKS

f

--

til

ELECTRISCHE EN NIET ELECTRISCHE· HOORAPPARATEN
VRAAGT GRATIS PROSPECTI.
.

\. -

P.

2601

her nieuwste voor heeren en jongens

Speclllcatle

4

en Shorts
,,-

·A.C. Shirt.

=

t

I(LEEDING llIAGAZIJN

2572

Tweka Iwe·mbroeken

TAPPER~IJN

DJAOA MONJET 11

Lahat

. .....

Au

KANTOOR-,SLAAPen
EETKAMERS, nleuwe MARHuwelijksvoltrekking
KIEZEN, bekleede e.a. ROTop 18 Maart 1937.
TAN ZITJES, ELECTRISCHE.
2598 ERVAREN jCOUPEUR.
Postweg ~~ord/4f
Bal.-C.
OVEN, secretalre, LITS JUMEAUX, splegelkast, hoog
---------~-Brleven met volledlge Inllchtln258\
gen onder No. L8 2605 aan N. V.
frequent apparaat, enz., ens.
N~~iPostbox 12~ S~rabala. 2596 i_ _
4
- _. 2606
. . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_w
-:u
..-_
¥#MI
u

Batavia-C.

JUKU
"

een der Hoofdplaatsen van Java
te "La ha t in
vraagt per 1 Maart a.s.. .

A. MOERAD
Geneesheer Directeur
Juliana Ziekenhuis
en

MCiDY ESELBoCK
.
.
..'

,

~a~ikl~Okj:~: d:~~~~~~~,na:~~s::;;s~ri~s:z~

9·

O'RCHIDEMNKWEEKERIJ M
.BLOEMENHANDEL'

l(~ CH[ONG & CO.
Rijswijkstraat 32 -

"

Batavia-C.

5 Januari 1,937.

TE KOOP Gevraagd
~:e~:~~:Che
2

ve~-

'"

,

POPULAIR S

VEItVAAItOlGO
OOOlt 01
IA,'RIKAHfIH
VAN 01

~~~A~:~~:Hva~,~~WSBLAD

OHO~£IUROFf£H

.

I

FLI r

ontpakt de nieuwste ~odellen ~~~+~~~~~~~~~~~~~~~,~·f~·~~~~~~~~

2608

A ,A N G E BOD E N
in ultstekenden staat ,verkeerende

, Two-seater .Dodge~

~.

2002

-I'

,:"

Prof. Dr. F. ~. GROSHEIDE
Os. J. H. LAND~EHR

- -

"D

_

Passar Baroe 93
. I,

Batavia-C.

'.

•

2588

bet,·ouwbaar Is
Laat Uw drukwerken -door 8 ad i s ~ a bezorgen J
Bad I s Is \8 faalt nooit I - - - - - - - - - - - -

,

_.

,

'

2603

•

·ww
Natuurproduct

Prijs per flesch f 0.60

J

I

Cursus VIII. HetSchetsen in Potlood. (Werkcursus
teekenen), o.i.v. mevr. J. W. van Lookeren-vanNaerssen.
Data: Maandag~n ,1., .8, ·15 en 22 'Februari v'an 8 tot lOu.
Zaal : Bataviaasch Lyceum; Curs.usgeld: f 2.-.

Cur~us IX: Hoofdlijnender Inhee~sche Cultuur en
Mentaliteit. Drie voordrachten door Dr. K. A. H. H.i~ding.
Data: Vrijdagen 12, 19 en 26- Februari, om half negen.
Zaal: Rechtshoogeschool, Koningsplein ~. Cursusgeld:
f 1.50.

·2575
n'rrxraww·

•

BEKWAAM 'BOUWKUNDIG TEEKENAAR
voor dfrecte fndlensttredfng.

Brievein met vol'tedige inlichtingen onder

Reclamebureau de fa Mar, Batavia-C.

N~,

1072

- Bat a v I a-C eDt rum

Cursus X. Planten en Dier~n uit on.xe onmiddellijke
o~gevit'g. Drie voordrachten door Dr. D. de Visser Smits.
Data : ~oensdagen 10, 17 en 24 Februari. Zaal : Geneeskundige Hoogeschool, Salemba 6. Cursusge.ld: f 1.50.
Telefonische opgave isvoldoende: ~o;'df lid van de
Volksuniversiteit. Contributie: f 2.- per geheel werkjaar.
Aile i(1lichtingen bij het secretariaat: Malangweg 18 Telefoon WI. 2085.
2597

-:-'

,

.

•

. . . .

e

5

oP OE ~~~A':i ........
~C'.'~n r.t-. RU§- .Q:\A"!. -- -- Charlie Chan defllnlbesle
tot nog

'Secretariaat :' Malangweg 18 -' Telefoon WI. 2085
PRO G RA M MA ,yoorde madrid' FEBRUARI.

'!'W

A ... LE..5

~3

.-

•
EEN· SPANNENOE RACE

~NT " " " ',~HARLIE

Telefoon :Welt. 1068

OVERTREFT

S I u J 5 br a g s t r a a t

MET DEN 0000 . . . . . "
. EENHALVE WERELO: ROND . . . .

VOlKSUNIVERSITEll iBATAVIA

Vergeet Uw zwem-abonnement
niet!

gevraag~

doordat 8 a dis k a goede service geeft
en In deallereerste pfaats - - - -

_..:........:.....:.:;::.:::.:Slubb~ugst~
7~TeL1708 ~I.'
..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZWEMBAD TJIKINl

!

Oat komi

voor leden en belangstellende n
ta %a~en G dIn. gebonden voor
SCHOEN EN Onderwerp: Parapsychologie door - den H~er G. J. yan der slechts f 40.-, (Veertig JgulW II f
M O ' den) .
a
e,
eeraar
.: ,
"
,.2582
(Nieuwe
prijs f 7,2.50). \

W

,,;;;...---"#

•
d

CHAN .

toe vervaardlgd; vandaar danook, dat' dil
nleuwe succes van WARNER OLAND wordi gegeveri vanaf

DONDERDAG
•

2_
G LOB ,£.

e. ----,.

FA

Ma

"FEA.

A

.p

ARK
25"0

•

liEd

fA

N.

DEC

in

•

.."W"&

'!:!eden. en volgende avond~n:

,

LAUREL & HARDY
in:

OUR RElATIONS,(oo·!YfOellngbfOQrS)
De Premiere glsterenavond was een razend. succes'- onze
komleken deden de' zaal weer 'bulderen van het lachen I
Een METRO..lachschlager.
Goedgekeurd voor aile leefllJden.
.

Extra:

'

' f

HET NIEUWSJE ANIF-JOURNAAL.

2605

'

.

Hoogst actueeJ fndfsch nfeuws.

Vaor bioscoop-annonces zie ook 2de blod page 4
J.

fOODSWORTH
_
wm

..

,', ; i ; ;

j

I

f,'

I

m

«

Hij had zijn laven opgeofferd om eenvrouw gelukkig
te maken. . . .. en 'n"u wilde hij de rest van zijn
leverr doo... ·een vrouw gelukkig' gemaakt worden ..... '
. Ae!l
',e
')'''.

->-.

'," .

m

Spoedig in ,

_

,
I"

t

•

. 2601

•

~_D!5i"'.

'.

bestaat ) nog slechls eenfge-- maand4!n en .
heeft toch reed. vele relaUes .., - - -

PROVI8IftN' Elf DRANKEN,
h'·..
Teletoon No. 7 (uven)
~ r.stellJka Encyclopaedia
., {".
onder redoctle van

POL 0 SHIR- 5
bm~u
~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. I
PYAMA'S •I , WI
• Boekhandel· 0, 8. U. I.

Utt

E777i!DfZr'rea

meuw
.'

E sMsDEE, NN THEOSOFISCHE?l0 GE
HA
g:: S' ~~~J~~~~NN
KONINGSPLEIN WEST', It"
,
o 0 IN SQN L E Z- IG N
. ".
5 kloeke deefen met supple,
ment-deel.
R 8 .
' op Woensdag .
3 Februciri 8 uu"': l1.in•.

model 1932, 2 reserve·wlelen· en
bagagedragel"; heert 50.000 K.M. gereden. Uiterste prijs I 500.-.

Brle"n on~r
Bat. Nleuwsblad.

25'1'1

'">1: .. 1

Tandjong Pinang, Rlouw.

-.e:o_-------~~~::::~

Ge'feganhaldskoop:
.

T 0 K. on' BO G 0 R :;~v:~u~~nz~~k~~~:nals

.

houUrans~rt~

HAUBER

~

enz. gelleve men zlch te wenden t { ) t .

H E ERE N A F DEE LIN G

m.b.h, lorries, geschlkt

'J.604

...-

Voor abonnementen, klachten om-

'

Mantelcostuums,
. J a p 0 nn e n, etc.

2599

TJIBADAK.

_

,

·M ant e I· s,

GESLOTEN.

.

' L S 0 0
SM A
.
P
R

a 3 K.M.,

voor

in goeden staat

_..

156div

,~

#.

~$~

'Telefoon 428 M.C.
\Vo.ensdag 3 Februari,

.Z9NpAGS.GEOPEN~571 Elken Zondag: Matine~

OOK

Echt Chineesch Antiek
2534

ZW
EMBA0 MANGOARAI
.

'.

· t~~

~~

~'(

~

.. . stoenaresse :
. verversching.
Mevr. M. 1J~eOMEnl·Van Dijk Nieuwe maandkaarten.

GESCHENKEN

Klosterneuburg b/~eenen
(Oostenrijk l

.' ,

.

o.~~

(\~

.

Menteng 42 -Telf. 2040 WIt, weg~ns schoonmaak en water.

Een· keur-collectie j a des tee nell, zoowei los als gemontaerd.

----------

"

, M, A 0' -0 J 0" Morgen,

Stud. Phil .. Unlversltelt ~eenen HEr HUIS voor nuttige en waardevolle
Banjoemas (N. O. I,)

-

PRINTEMPS

RIJSWIJKSTRAAT 14
Batavle-C, WI. 2565

. .-
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Dagelijks ver$'che aanvoel van Soer,a

Arts

--'"

TROPIA

4E

DECA
e a

was

PARK
••

L

•

Bust aan ailE;) . Spaansohe

Ironten '

~wq~ 9~tiU~rie~~~1
Roode mllieios te Barcelona

fl9-U h~t l~ln'~~'l ' .

~I;\.

"f

•

'.

, (Telerrammen van het Alg. Ned. (od.
~P~rsbureau Aneta).

in het Noorden

DE lIUWELIJKSGESCHENKEN
I,.
~,..

Den H a a g, 1 Febr. De ten...
toonstelling vlan de huwelljksgeschen...
ken 'hi het palels op den KneuteJ;dijk is
door 19.000 personen bezocht, en de
opbrengst aan entrees bedraagt f: 5OQO,
waarvan de helft is gestort in het na...
tlonale fonds voor bljzondere nooden en
die andere heltt in net weduwen- en wee...
zen fonds van het hotpersoneel.

ga-sector dal1 aan ~et l\Ja~r~~ff~l1~ geconcentree..d zullen zijn. N~ enkele klIometers .te zijn terugge~~o~kel!, v~l'-

1 fe~f' ql~v~), n~t schansten de regeerlngstroepen zicb op
.
degelljke wijze in dezen sector. lIet
~~~»lliqu~ v~~ de. Def~~lsle.~unta. V~gl
1'1
2..1't slechte weer
houdt aan, Zelf~" w~nne~r
.r,.N
uur "
sd
ml d ag S meldt
.....: De taatste
'+~
. ' .
.' , ' I r : " ,
uur hebben geen belangrijke operaties het moole weer terugke~~t, zal lle~
;~,a~f~ '¥!~~~~l.
BH.~a~' 'Yo~~l~ ~~richt, waarschijnlljk n?g eenigel\ tij4 ~ure\l
f.l,at ~~ ~~~~~f!H~stf~~p~n eeu ll.:,l.~i~.q~- alvorens belangrljke ~p'~~at~~ ~~.~~~en
listlsch convooi in den lUarquina.sectQr plaats hebben. G~~~~~k makende van
vernietigd hebben. Aan bet overite deel de ingetreden kalmte, zetten de autorl'van 'he"t Basklsche front is een arttlle- teiten van Madrid de' evacuatie van
:fiS-dl"~'i 8~~l}~F.' .r r
• '
I~~l~~c~.lnb.~~~a~~tell voort, De..laatste da.. ,'.,
.
gen ziJn 60.000 personen geevacueerd,
~llH'rE~I~ ?
' !

t d"

r

"

•

,

I

"Vi\

DE l\IUSSE·RTZEGELS VRIJ
Den H a a g, 1 Febr. De Haar-

Iemsche ' kantonrechter heeft 'den siga...

~·eii)v~Uke.i~er, bij' wien 'a.g. ¥uss.ert-~g~ls
in beslag werden genomen, van' rechts·y~ryoig.l~~:'· ontslagen, . ~raar verwarrln~

I. :

;~

m. ~ !~ ~~,

, , a

1 f~br. ~~~~...

ocean). De Roode milicios te Barcelona
weJg~r(,1~n d~ ka~etlle tel:e~l:)tell, toen
zij last kregen naar het frQnt van' lUa.drld te ve;tr~kken. De
Gep~ralit~t
be1 • ",
• ..
' t -:.
~~,Q.?~ J1.~~ ~~~~l in t~ ~~~k"~~, ?qf\f ~ij
YJ~~~e, ,4",~ ~~~4~j~J~p ~ou.. .'~id~p. tot
uitbreidiug vall de UluUerij.
• ,t

• "\,

k ... '

,

,

•

)

, .

~. -'

,

~

l

A:l!i 'Pf

f.~9~~ttrj

f , F N~' ~ fe~~. (n;}V~s>. 4~~ ~~t
Ml911~'f,O~$ h~er~~~~ lfa~H~, ~~Ii~lf~~P~
~,» Pl~~rmit,t.e~r~~ld fOH,,~~r~q"r e~

licbt
artillet:ievulU'" Gemeend wordt, dat de
volgejld~'
op~J;aties
'eerder
in dell lUala•.0 ....... ., ' ..-.. ." ...... '"
_
.. ,
..
~

.~

j

'.

~

'{

1-..

geacht,
","
!'

S a I a 11l a. n c a, 31 Jan. (Ttl.\llS,-'
ocean). V~le personen werden gedood
tijdens een demonstratle
I
l\Iad,fid
welke door Ieden van de roode mltltle op
Om den Cerro de los Angeles, ~n Engelenheuvel. ten ~u~dell van l\IadrlcJ, is twee wekep geleden 1).~viK gevochten; de 'regeeri,itgstouw werd gezet' als protest tegell de troepen' deden een verwoede' pOging' d'en heuvel 'tl~ hernemen, maar :V'olg:en~ ~e laa~iste berichten i~ hij nog i,n recb'tsche pandep.
,
;" '1'
;,"
, . ,',
Op den achtlergron4 de verwoeste kI.oost~rker~.'
)
"". \
!,!'.'
' •.
':
evacuati~ hmulei' familie nii' tie 'Ji·oo(d~
f
stadt

in
•

•

wekt, wordt wei duidelijk uit eeu waatschuwing, ui~gaande' va~ 1en '~~~~zi~~er
va~l de roode defe~lsie-co~~si~,~ g'~neraal lUiajas, waarin zij €lie in strijd nle~
de bevelell der regeering ba:n4eJen, \Y:or~
den bedreigd met de' do'odstraf 'of la'ngdurige gevallgellisstraffen.

.,

-,-'-

DE

•

..,..- ".

* •

I . '

•

~

1I a a~, 1 ,F~b,r. p9Qr de
van (\e wegen zijn verschtllen'ct:~ s.ta:4jes :tijct~lijk geisoleerd, t1ie'£ l)~.*.t~
o,.a. .¥~J?p~l· ~~ He~renyeen.

Pe

AFG,t)W.E'ZEN VO~DEBING

Den 11 a a g, 1 Febr. Het Gerechtshot

J~pansct1~ ~~~in~tSCFj§i~.

.

opg~,I~st·

.Radicale

~vest1g,de het rechtbank-vonnls, waa1-.
~)j d() vor(iering d~r weduwe Baudart

,Wg~1). 4e ~. L. M., in~steld na de ramp
.van ij,e '2:Q>~~vaar", werd aJgewezen.

NIEU\YE VICE-AD~IIRAAL

prijsg.egeven

kUh':1 !

I'

,n

.

streeksch antwoord op eJe Jopg$~e '~e4e~
voerlngen van Eden en,' Blum.·' TQegege.,..
yen wordt echter, dab d~" redevoering
geen aanleiding tot'-bez'orgQh~id'g'eeft
en speclaal de opmer,king'en :'met betrekking tot pet recente alarmeerende lnclele~e,nt~Q
,
1
'
dent ov~r Sp~nsc~-Malro.kJ{Q-worden
als een verzoenend gebaar tegenover de
Fransche regeering beschouWd.. . '
Genlatig~le 'Jlolitiek verlvacht ~~ (lo~:r Nak~aJ!l~r~ ~ain Jtay.~~i
vfoo:r,geleg;~e eischen omvatte, ~~'~~~.
In Parljs is men er in' .he~' b;jzonder
"
':"
Ilam.e
v~l\
de ".legerbegrootjnf !oQr
erkentel~jk voor, dat J:I~'~I~~ njets' heeft l <77
de nationnale defensle ~l\ de verwezell...
gezegd dat de besta~n4~ spanning in I
Europa, en speciaal dIe met betrekking J I,· < "/} ·?f·•• • • • •.• • iQ
Up<tng val~ :de door zijn voorganger uittot net ,spaansche conflict nag zou
g~sproken \y~nschell ten a~rizi~i\ v~Ij' '4e
nen doeri' tOenemen.
' r \
~
a4tijll~fr,~_t:i~ve hcrvornt.i~,~'~~.·~
'~""
De ,,~etit· Parisien" spreekt van de 1
zon, die' zoo plotsel1ng' te voOrSChijI1I ~ ,
II
komt nIt de donkere wolken, dIe de laat- I,,
ste paar maanden boven Europa hebben
Seftlelnellts
gehangen.
"
" . ",,, ,.
De "Excelsior" beweert, dat re gee-l
ringskringen vrij verbijsterd waren om-' \ i '
da t de kansel1er naliet lets nleuws ta I ~ ,
O1pnoeuy.f~~
zeggen.·
t Ii'/:. '. De "Populaire~' is van meening, dat de.! .<,.:';::: .'
&ing.qpQr~
rede het oorlogsgevaar heeft .geelimi:' I ~f:':t
neerd" ~och nalieU' e?nige gar~i:ltie te g~_!
yen voor e~n :d.efinit1eve' org,aril~t1'e va,n I
den .vredle: "
.. , "., ., ' ~;
Het eenlge. blad. da,t een, besl1st oJ?·.8 1 ~ g a, p\o r e, .. 1 FebJ;'~:' (R~l;lt~~).
timls~lsch, standpqn,t: Inneeqtt/· ..is '<'l'de
lUi
t g e b r ~ 1 d ·e· '. man 0 e'u v '~, s
"RepubHque", 'Iwelk ·.:blad: verklaart. dat'
na Hi:t!er's. 'verklaring 01> -Zateidag.' aIle.
e r b e' p ~ 0' e v ~ n, g ": v.·a n ~ in.. .
redenen '. voor een .copflict tusschen
I gap O' res·
1 ,0
m 11I 10 e n
Frankrijk eli Dl,l-itschland h~bben opgej p' 0 ~ d·
~ .t', e r r i n g 'g 'e. ~ (),' ~ ~
houden te bestaan. Het blad . voegt' daa,r I
h e ~ ben '0 ~ ,v e's<t l ~ ~'~.~ r k ~ ~
nog aan roe'dat de redevoering de hodp
d' 0 '0 r . Ill' 1 d d' e'l . .y a I.1t e ~ n
w~ttigt, dat ten' langen le~e het u'ur 'van
Generaal Senjura Hayashi
een volledlge' pol,ltieke stabil1,si:l:.U~ a..a~,
aanval uit' zee'en een
DuitscWand's westelijke grens -slaat.
verdediging ter land
T 0 k i 0, 1 Febr. (Reut~r). De Ja...
De "Petit J«(urnal" legt den nadruk
z ij
Ma and a g m Q ~ g en' ~. 9''n :
op , Hitler's bereidwllUgheld tot samen- pansche politieke crisis is geeindigd met
der
waa.rschuwi~tJ
~~n
w'erking met Frankrijk en zijn verzoe- de vornung van een nieuw kabinet 40Qr
g e y a n g e n,
toe n' v lie g ...
nende 'houding ten opzichte van dit
Hayashi'. Hijzelf is vremier, terwijl de
land.
t U 1 g e s k a d r 1 1 I e 's 0 i> s t ,e voornaamste porltefeuilles als vQJg~ ver:'
g e nom' d e "v ij and' e'1 ij I~"e'~
r
deeld zijn :
o 0 ~ 0 g s ~ c h e pen, ~ ~ ~ .~' e ~'~
transPQrtschepen
met
Sl'lito, ambassa(leur' te \Yashlllg.toll: "v ij and e 1 ij k e'"
t '9 ~ p' ~ ~
Buitelllandscbe Zaken;
t e zoe ken. D e o ' p p' ~ ~
bevelhebber van het
Luit.• g~l)eraal Nakamura, inspecteur... Chi n a - e s k a d e r, s ~ r I Q ~ a :r~
1 e s
L 1 ·t tIe,
v Q ~. r t ~ ~
generaal van het leger: Oorlog;
a ~ n valle 1.1 q e
't r q e pen
GEORG PR~U~S
,KRJ.JQ'f
~ l\IAANDEN
"
• r "
" ,
a
a
p,
t
e
r
w
ij
1
g
e
n era a JVice-admiraal Yonai: l\Iarine;
, m a j 00 r D 0 b J,> i e: ~.~ 't . ~ p...
B e r 1 ij n,
1 Febr. (Reuter). Georg
per b eve I o' v e r' d e v e tP~euss, ~l~ een entAousias~ a~n~anger Toyota:r~' Yuki: Finallcien.
d e dig ~ r s v 0 e r t. I n to':'
Is van Hitlers anti-JOodsche p~llt~,ek, zag
,
op ~~ yag drie donker ultzl~nde' inan- . De bla~~Jl voorspellell, dat tbans stap.. t a a 1 n e men ' 8 0 0 6 - 'm . n,
~en .wandelen, ,in h~t w:esteHj'~ ~eel van' pen zullcn \Vorden genomen ter' vor~ng b e ~ 0 0 r ern d e tot' 4'e J'a ~ g-,
I u c h t n1 a c' h ,t, b e ~eJ;'hjn en. riep hun tOe: ,,~ch~l}t~ige vall eell nieuwe coalitiepartij. Een com. z e e- e n
n e v. ens d e t roe pen van
Juden,". 1I1j werd heden tot 5 lllaanden'
.,
... '
g~Vl,\ngenisstraf veroo\,~ee.ld we'gens be- mUlllque van het- mmlsterle vall.Oorlo g J 0 11 0 r e, a a n d e marn o'e u le,~.Qjglng van vreemdeling,en. :Qe ge... ontkent, d,at bet leger naar fasclsllle of v res
dee I. p e a a n val len' d e v 1 <> 0 t m i c h' t' moe s t
hQ.onde perSQnen waren 'de ;secretaris dictatuur streett.
blj het' begin van 'de
van'de Iraaksche lega t,~e en twee Turk...
'
sch,e vl'lenden.
'
•
man 0 ~ u v res 2 5 0 m ij 1 v'a,:i1
T 0 k "~ :'o~ 1 Febr. (D~mel). ~eJ,1 al- Si'ngapore zijn, zo'odat
gemeen gem~tigde en progressieve poli- ~angen()nl.en kon wortiek wordt van het kabinet lIa.yashi ver... den, . d a t d e e e r s t e a a n vallen' oif) 81'ngaporc ult
wacht en wei om de vOlg4mde redenen
: de lucht zouden plaats
.
a e hal v e d a t d e
h ebb e n.
primo: in verballd me~ het prijs.gev~ll kwe~sbaarheld
van de
vall de radicale elementen,' 'in~llIsief v est 1 n g . 'b i,j' e e 11 a any a 1
b e pro e f d w 0 r d t
a f S 1n e _
~EN l\nLLIOEN DAKLOOZ,~N
Shinji Sogo,
d e
do
d e f. e n ~ i e ~ ~
secundo: in verballd met de aan- 1 ij' k h e den, z ij n 1 a n 'g s d e

.,

ST~EN~E \VlN'J;'~R

g.I~~he,lQ.

Jr,;.

pc bezo·rgdheid die de jongste reUetjes
meen overzicht van de Europeesche poonder 'de ~~ode aut~riteite~~;' ~~eft : .~~
Jitleke 'si,tuatle was, Qa'~' ~en, '~~«ht

EV~~~9~~" yqn M~~r'.~
If~~~~~~

~et P~.tz~~elS ultgesloten meet ~Qt~~l,l

-----._--

+

Den

Ha.ag,

1

Febr.

SChout-bij..
to.t vl~e ..

n;lC,h~ JI.~yk;a:as .is '~,vor,der9
aQ,ll)i~~a,J.
~
NECRO~OGIE

Den H a a g, 1 Febr. Te Delft js ()ve~..
leden p"rof. ir. W. K. ~hrens, oud-hQQg...
leeraar aan de 'l'echliische' Hoogeschoo~.
In de re-sldentie ~s voorts overl.eg~m
de gepensionne·erde kolonel 'der ma.r1-.
niers P. S. Groen.

l

Qe

,

X"

.

,.
.'

r'

t't

Stadje N~endr~(ejo,
dat ~.~r de gevechten aanzieli.lijke
'schade heeft opgeloopen (zie toren),
~gint het leven weer eenigS'~ins zljn
.normalen loop' te ~rijgen nu' in de om'geving niet meei- wordt ~estreden.
19

,~,~~ Slla~u~c,he

n

..

r

r

Com.mentaren Op
,.
H,itlers rede:'
,.L.oJJden 'Y"erzoekt verduide·
lijking
LOll II e

11, 1 Febr. (Havas). Naar
\le ll..r.i.~s.~lt.e .xeg~er\.\lg voo,rnemellS langs diplomatie ken weg verduidep,iking te zoekell van' enkele passages' uit llitlers rede, voorrtamelijk van
die, ~elke betrekking bebben op :

ver.l~t, ~s

",

a

I.

a: de koloniale, eischen (dle kla\lrblijkeJ,ijk aan het adres van Engelaild
zijn ~~richt) ;

.
"

,

.,

mg -

vaarding d001' lIayashi van d~ else ben
van den nieuwell minister van l\Iarine
Yonai, dat· de begrooting voor de de~~le
vlootaanvullillg beveiligd zal zijn, dat
het nationale bestllur op rechtvaardige
wijze volkomen volgens de Grondwet zal
gevoerd worden, <tat de bllitenlandsche
politiek zal geunificeerd worden, dat de
nationale politiek op progressie've wijze
zal uitgevoerd worden en dat radicale
hervornullgen zlillen vermeden worden;

"*fLR

~if1.'\L!!!:!!!!!!!!!!;!<-~!l!!;!!!e!!!!!!!!!fi!!S!!~
k u s' t p r i k k e 1 d r a a d v e rpet r l n g e n
a· a n g' e 1 e g d.
H e t
w'o r d t v r ij weI z' e'·
~ e r g e a c h t; , d a t
d e· v e s ..
tIn g van Sin gap 0 reo n •
nee mba a r z a l b 1 ij ken t e
z ij n.
_J

S

" S
"" .. Ie

S u

,~.J,
, .

Geexecuteerd

.., . '
~~. ~ s k ~~, i febr. (~e,!~~r).

,

e

\'

•

JJ.\l

.
.
4~r~i~~, ~i.td~J~s ~e~ ~o()gyer.r~a4~J9~~ t~

~Ioskou ter doad v~~~o~~e~~d~ b~hJ~~g~
4~n ~ij~ ~e4eO~1~rgel\ <?1U 5 Q}'f ~~~~e.
cuJeer4,

e

•

,?,;if

t

~ahne_ beschouwing in
,
~~9pland
Lon den, 31 Jan. (Transocean).
Zooals reeds in het kort werd' genield
p.e,s.chouwen de voornaamste Zondagbla-

tertio : de bekendmaking van den ~li
llister van Financien Yuki, wien,. naar
verluidt, door lIaY\lshi carte blanche, is
gegeven voor de financ~ering, dat bij
radicale hervormingen zal vermijden in
een poging om het nationale leven te
A k ron, 1 Febr: (H~v~). 'Bij de Ge... stabiliseeren, bet productibvermogen op
neral Tire & R';1bber (ft. 2ijn '13.00' arbe~-l te voeren ell de nationale defensie uit De s.takillg' bij de General l\Ictors heeft te Flint (.i\UchJgan) aanleiding gegeven tot 'VriJ
enlStif6 ongeregeI<Jh~~en. D~' s~a~e~ ~94~p tfg'en8t~lld aan tIe poH~ie dh op onzel to-to
ders in staking gegaan,'..
I
te hi·eiden.
_ :.' I I .
~Iet men hoe een autO van de politie buiten gevechf, gesteld wordl. . _ ~
'.~,
<

<

. ......

Ii" 'liet Bultenland

Ileurs te Alllsterdanl

zijn lang verbelde
gehouden. De overdien men er van

S lot k 0 e r 8 e n

teleurstellend. '

Ook in Frankr'ljk en Engeland denkt
men e,r zoo over, al wordt de beteekenis
ervan nlet onderschat. Wat het meest
opvallende is in de vele en gevarleerde
verklarlngen van het Duitsche staatshoofd is, dat hlj elgenlijk met geen enkel woord zlch bereld verklaard heeft
tegemoet te komen aan de door Blum
te Lyon en Eden op 1~ Januar! in het
Lagerhuls geuite wenschen.
Duitschland .wil geen enkele concessle
doen met betrekking tot het vraagstuk
der lnternatlonale samenwerklng. Deze
dlent, volgens de opvatting van de Wilhelmstrasse, gebaseerd te zijn op blIaterale verdragen en nlet, zooals Londen en
Parijs het verlangen, op de 'collectieve
gedachte '00 berusten. Het schijnt, dat
de standpunten ten aanzien van dit allerbelangrijkste punt der Europeesche'
staatkunde tusschen de Westersche democratieen en Duitschland onoverbrug..
baar zijn. Eden heert .het nog geen twee
weken geleden uitdrukkelijk gezegd:
geen enkele natie mag ultgesloten zijn
. van een iEuropeesche collectiviteit en
Delbos Iheeft het gisteren, als het kan,
nog duidelijker betoogd, dat het· 10slaten van de Sovjet-unie door Frankrijk
en Engeland onder geen omstandigheden verwacht kan worden. Daarentegen
heeft Hitler het thans voor de zooveelsOO ,maal met niet minder nadrukkelijkhei'di verklaard, dat Dultschland nimmer
zal toetreden tob een volkerengemeenschap, waartoe ook de R ussen zullen
toegelaten worden.
Ziedaar de kern van het Europeesche
probleem. Of het oolt opgelostkan worden zander catastrofale gevolgen, staat
te bezlen. Belde partijen zijn onwrlkbaar op dit punt, waarop de beste bedoelingen om tot een duurzame vrede te
geraken zijn vastgeloopen. Het is zeker
geen sympathle, voor de Russlsche communlsOOn, welke den Engelschen er toe
geleld heeft ten deze geen pol1t\ek van
loven en bleden toe te staan, maar enkel cen nuchtere be8chouwing der felten. Eden heeft milSschien nog grooter
weerzln tegen het bolsjevisme dan tegen het natlonaal-sociallsme, maar hij
beschouwt de diilgen doodnuchter. Daarvoor is hij een onvervalschte BrIt. Hij
oordeelt, dat men een land als Ru~land
met een bevolking van 180 mlIIioen zlelen en dat een steeds belangrijker plaats
gaat innemen in. het concert der mogendheden aUeen kan weerhouden van
het maken van gevaarlijke sprongen,
wanneer men zijn revolutlonnaire driften op de een of andere manler stevig
heeft ingetoomd. Het middel htervoor
Is, volgens Britsch oordeel de Volkenbond.
,De Dultschers denken er echter heel
anders over. Bij hen leeft de sterke overtuiging, dat slechts een volkomen lsola,tie van de Soviet-unie het bolsjevisme
tot machteloosheid kan dwingen. De
controvcrse hlerqver is even oud als het
nazl-regiem in Duitschland: dus op het
oogenbUk precles vier jaar.
Wij twijfelen er niet aan, dat Hitler
oprecht meent alles wat hlj. gezegd heelt
over de mogelijkheden om tot een werkelijken. vrede te geraken. Doch zulke
verklaringen hebben heel weinlg practlsche waarde, indien er geen vooruitzicht bestaat da;t op het voornaamste
punt van het internatlonale meeningsverschil kansen van overeenstemming
bestaan.
, ' '

(Elgen Dienst)

1 Febr.
Oert. Nederl. Handel..Mlj.
Ned. Ind. Handelsbank
Ned. lnd. ~scompto-Mij.
Handelsverg. Amsterdam
Koioniale Bank !
Amsterdamsche Bank
Koninklijke Petroleum Mij.
Koninklijke Paketvaart Mij.
Nederl. Scheepvaart Unle
Java China Japan Lijn
Dell Spoorweg Mij.
Ned. Ind. Spoorweg Mij.
Phlllps
Rubber Cult. Mij. Amsterdam
Internatio
Llndeteves Stokvis
Mijnbouw Mij. Redjang Lebong
I

S lot k

0

e r sen (Aneta)

4%% Jndle 1931
4% Indle 1934
4% Indie 1934a
5%% Young (m. verkl.)
Amsterdam Bank
Java.sche Bank
Koloniale Bank
Ned. Bank Cert.
N. I. Escompto Mij.
Handelsbank
N.H.M.
A.K.U.
Calve, Cert.
Phillps
Unllever
Cities ServIce
Shell Union
Shell Union Com. pret.
U. S. Steel
Anaconda
Bethlehem Steel
Montgomery VVard
Intern. Nickel
General Electric
standard Brands
General Motors
Kennecott Copper
Borsumlj
Internatio
Lindeteves a 300 'com.
Alg. Exploratle
BlIllton Ie rubrtek
Koninklij~e 011e
Java-China-Japan-Lljn
Kon. Paketvaart Mij.
Scheepvaart Unie
Sem. Stoomboo~ & Pro
Cult: Mij. VorstenI.
H. V. A.
Arendsburg
Dell Bat. Tabak
Deli Mij.
'
Oostkust
Senembah
Malabar Thee
Michiels Arnold
Amsterdam Rubber)
Bandar Rubber
Sumatra Rubber
Malang Tram
8erajoedal Tram
Besoekl Tabak
Nisu
4% Nederland
3% Nederland 1936
Robaver
Incassobank
Javasche Cultuur
Waisumatra
Vico
Gandasoli
Pa.sir Nangka
Continental Oll
Comm. Amer. Smelting
Chry.sler Corp
Bengkalis ExpI. Mij.
type)
(gewone aandeelen)
Cert. 6% Cities Service
Cert. Hudson Car.
Jasumij
Pangheotan

197~

169
117
501
81~
160~

420
161'/.t
1153,4
98
128~
84~2

324
310%
189%
1523,4
200 '

30 Jan. 1 Febr.
1003/ 18
100'/16 1005 / 18
100'/18' 1005 / 18
263,4
28%
156
1~0~
301
81
81~
196
194
116
163%
169%
197
196%
55
553,4
. 92
91
316
324%
169%
170%
3'/18
3%
2l~
21%
79Y1
79%
70Va
71%
393,4
40
60%
61%
4215/ 18
41%
463,4
46%
4611/18 478/18
12YlJ
121/ 18
51%
51
44
44%
190
188%
1883,4
189%
1523,4
153
167%
166%
530%
414%
417%
98
98
161
161
Bank
115%
114% Javasche
Cert. N. H. Mij.
lIande13bank
41
39%
Kol. Bank
494%' 500
AJMt. Bank
430
431
a 200
Rott. Bank
285
281
3323,4 331~ Escompto aand.
V. A.
78
79% H.
Amst. Rubber
326~
329 " Cult. MiJ. Vorstenl.
310
313
Intematio
189
189
Lindeteves
Band. Kinine
307~
310~
Unie
299
290
JapanIijn
282%
294
75% Rott. Lloyd

"t .

.~

-\- -:~:f:.;
-

\-

102

Beurs te New-York

De, Rubberposltle

(Van Aneta-Reuter),

Sir Eric

...

st.

~br.

'gedaan:

i

~

I

K. P.M.

I

103

102

102

Jave,Veetn
Hotel des· Indes
Jiotal Homartn
Stroohoeden Veem
Yf-.sser '& Co.

102 1/ 2

102
250
107
2~3

250
100
611/'1 90
1021/ 2 110

50

to

40

Cultures

:~

160

'.

'-

-,

-,

a

1\

Ardjoena, '
130J/ 4131
360 310 Oew. Boekit Law-ang 1121/ 2 .-:,
140 145
&x1Jong'03tar ~w.
Ptef.. Bodj. Datar
209 209'/213 asllam
1401/ . 143
235 2~0
15~
160, Daj .. Manggoong
159 .... , .f1oen.;Hoojo
200
110 180
Q~<lasol1e
QOOeh
163 175
460 480
~~li>~ra.
30
35
Juliana
, .~. Prel.
64l h '65 1/ . ~
Malabar
310
175 190
Mitndaling. '
Ml¢h1~1s Arnold
181 190
l?'erbawatie
175
50
60
~pa~da.Jan, pret. /
Pasl!' Salam '
158 170
65
Pasir, Randoe
Pret. Pasir Randoe
120 Radjamandala
'
165
,138 150
Ran tJaBolang
287 ~93
s.um. RUbber "
8itlardJa
151
aQemadm
122 130
Boerowfnangoen
252
TJisampora
, 1281f.

"

, II

103

102

Van 'DOn>

2

'i'jlsaroeni'

....

';,

.....

:l

TJllentab
fjlmonteh
Taloen'
Wana.weka.

-.

_

210

240

2~0

275
115

(Tot 13uur)
,N. I. Handelsbank
E.seompto
"Kol. Bank
A'damR.ubber
J.C.J.L.
1

, MoearaSIpongl
:Zd....Bantam
Kon. OUe
In
,,'3, 100
,Norstenlanden"
U. S. Steel
Int. Nickels
das Mlj~ nat. bez.
Gebeo
A'dam' Bank
Aniem nat.. bez.
Rembang Electr.
B'mas Electr.
,Simau'
Van Dorp
Ardjoena
BasHa.m
I
, Bo~kit Lawang
SitlardJa
Soerowinangoen
Sum. Rubber
>

I

-J

T.T. A'dam
ZichtA'dam
3 mid A'dam
8 mid A'dam
4 mid A'dam
5 mid Ndam

'Lindeteves
Emnl
Esc6mpto
Solo Electr.
u. S. Steel
BasHam
TjHEmtab
Paslr Randoe

8.91
8.91

T.T. Londen
Zlcht Londen
3Q d/z Londen
3 rn/z Londen
T. T. Australia

7.13

Zicht Australie
7.t 3
T. T. Amerika.
1.82
Zicht Amerika.
1.82
'1". T. Frankrijk
80/ s
Zlcht Frankrijk
85 /R
Zlcht Belgie (Belga) 30'/,
T..T. DUltschland 13:'/8
Zlcht Duitschland 13fJ/ s
Relsmarken
Rei\stermarkenN.lt'.15
fIJ/s
Zloht Praag
Zlcht Zwitserland 421{s
We-enen
,
34 18
Zlcht !taW!
, . 9 3/ .
Zlcht Stockholm 46~/8
Zlcht ~lo
45'/s
Zicht Kopenh.
401/ S
Zicht Saigon
T. T. Br.-IndiES
67 1,'2
T. T. Colombo
671/ 2
T. T. Japan
\ 52
Zicht Japan
52
Zlcht :Manila.
918/ t
T~ T. Hongkong
5~hs
T. T. Amoy
548/.
T. T. Shanghai $ ~A3/a
T.T. Fooohow
54~8
T. T. Swatow
463/ 8
T. T. Singapore
1041/ 2
Reislires
f 9.
,
per 100
Hafderabad ·(Sind) 675/8

7.13'
7.13
1.82
1,82

7.12
7.12

1.82
1.82
85/ 8

8°/,
85/,

&~/.

30f/ 8
73b/8

307/ 8
73%

73~/,

735/ 8

45'12

6 1/ 2
411/s
9.75
461/2
4!~)3/!l

401/ .

.De ,prljshoudel)de" stemming in
een zeker tijdsverloop is Z.Ji_ lliet geheel in overeenstenunillg met de
statistische posltie.

673/ 8

61'/2
, 51118

!

517/ .

92

5~/8

, 543/

i.

543

1041/ 2

(9.-,

per 100
673 t

Hlj bracht In herinnering, dat de
zeer rulme aankoopen door Amerlkaansche fabrlkanten in Qetober en Novem..
ber zijn gevolg<;t door nlet, minder Ievendige
aankoopen door "outslders", die
1
104 /2
f 9.- den prijs sterk opjoegen; de beschlkper 100 bare voorraad is daardoor beperkt,

•1 Febr.

BatavIa, (Aneta)

' 2 Febr.
laatk.
bledk.
laatk
1-04 1/ 2 1.04 1/ . 1.01 1/ 2
8.9I
~.8~
R 90
_1.82
1.8Jl/2 1.82

Tt. ~at.lSingapore
'ft. Bat.lLonden
Tt. Bat./N.-York

Echter, ging hij voort, di~nt men
wei tebedenkell, dat deze aankoopen vroeger Qf later wederom ,op de
Dlarkt ,verschijllen en de 'ervaring
in het Iverleden beeft geleerd, da~
zij'terugkeeren op een tijdstip,
waarop er geen :vraag llaaf ,is.

Am.sterdam
Slotkoersen
Mark
73.45-73.47
Pound sterling
8.941/18.8.943/18
Dollar
1.829/18-1.8211/18
Franc
8.51YlJ-8.51%
Praag
6.35-6.40
31.50-33,00
Weenen
(Aneta)
30Jan.
1 Febr.
,1
Prolongatlerente
1
Koers
Amst.-B'vla.
tOOI/,
Joo l / ,
a idem
1()()3/,
100"/.
b Idem
lOO'i/ a
100&/8
1
Arnst. Londen
8.94
8.94 / .
" New-York
1.~'})/8
1.826/8
" Parijs
8.51'1. ' ~.5tt/2
BerIUn
73.47
73.48

LOndeD

200

Dit zal men dan ook weI in overwe':'
ging moeten nemen bij de beoordeellug
der marktpQsitle.
PRIJS-INDEX VAN PRODUCTEN

Lon den, 1 Febr. (Aneta). Heden
177.9. Zaterdag 178.0. 4 Weken geleden
'180.4: 52 Weken geleden 141.9.
~ ---~--------

Londen/Shanghal
Londen/Bombay
Londen/Hongkong
Londen/Singapore
Londen/Japan

1 Febr.
1 sh. 211/ 10 d.
1 sh. 68/ .. d.
1 sh. 31/ lt d.
2 sh. 4'/.. d.
. 1 sh. 2 d.

, 81otkoer.,

~Reuter-Eastem)
I
30 Ja.n.
I1f1ebr.
105.09
105.04

(Reuter-Eaatem)
30 Jan.
1 Febr.
Il.17
12.17
Tt. New-York/Londen
4.89,H/aJ 4.892 1/ 83
Tt. New-York/Parijs '
4.6631t6 4.6f)l/s
8.941t,
8.94
54.76
4.89J 118 4.8~91t8 Tt. New-Yorkl Amsterdam 54.76

Tt. Parijs
1663,4-167% Tt. Berlijn
Tt. Amsterdam
116
80%-80%' Tt. New· York
, .309%

Os

98Y';
49%-493,4
257
154
417~
~

417
413,4

703,4~71

47~

226
227-227Y-1
159
261
18

40

765
70
130Y:i

t

I

!

142~

172Yi
155
252
290

(N a 13 u u r)

154
164%
1163,4

150
71

143
250
64-65

"lIMlBALANG"
Den H a a g, 1 Febr. (Aneta).
Het A.~. P. verneemt, dat de Raad van
Beheer der N. V. Rubber Cultuur Mij.
"Hambalan~" heeft besloten, de couponb~tal1ng op de hypotheekleeningen met
,higa:pg van, .,1 Jull a.s. .te hervatten,
,

30 Jan. 1 Febr.
4%
4%
28%
28%
'95%
96Yz
543,4 '
53
823,4
82118
3.80
3.79
63%
63%
128
128%
633,4
63%
15%
15%
66%
673,4
58 , .
56%
59
58%
70%
69%
21311
21

Cities servIce
Shell Union
U. S, Steel
Anaconda
Bethlehem
Gorp. Tr. (,Mondlf. ShJ
International Nickel
Union Pacific
General Electric
standard Brands
General Motors
Montgomery Ward
Kennecott
Standard OU·
Hudson Motor Cars

S lot ko e r sen

S.C.s.

oplnle

Wi8selkoersen

I

•

~lJ11er's

Stemming vast.

e .

4'

I

i

a/

I

./

1\

1'4% Ind.L. 1937 b.u, 97'/8
5% ObI. Sein. Cher. Tr. 4% ObI. In<1. L. -:35
,a% ·OQJ; Ban.Q.1i..tnlne
5%
ObI. Sol~he si,
Beurs te 'Batavi~
5%.Obl. Barijoemas EI. 5% ObI. Rembang
El~tr.
(Officleele koersen, nadruk ,vel-boden) .
5% ObI. Sum; Eledr.
4~ % ObI. Volkshuis '
Nabeuts
vesting seer,
5'h % ou, Bat. Verk.
1 Febr. Blot
'. .••
Mil
6% ObI. Java HYP.
Javasche .Bank
301
" B~nk
cert. Handel MiJ.
195%
4 th% Obl.JavaUyp.
Handelsbank
163
Bank
5% ObI. JaY~,ayp. '
A'dam Bank
, 158
. Bantt
Eseompto
1143,4-115
6%
Obt.Kol.,Bank
Vorstenlanden
40%-403,4
• /oVU', s«. l . Hyp.
Internatlo
1883,4 189
, Bank,
Lindeteves a f 300 .
152%
,~~ 00••'4 l. 8yt».
,
. .Bank
Band. Kinine
485
Dell Spoor
126%
6%..,Ob.I.N.'.I.HyP.
Bank
sem, Joana Tr.
393,4 ;'..
Hyp.
6%·Ob).NJ.
Simau
100
.,760
Bank
1663,4:.:165
Emn~
4%% ObI. Gem. Cr.
.
'166,
"
Bank
-,,--- a f 100
4% ObI.oem, Cr.
Aimem
144Y2
, ' Bank,
Kon. Olie
411¥i
5%·Obl.Oem.Cr.
'
411-411%
-,,- a f 100
;
. Bank'
Alg. Expl.
1683A
P~
Randoe
102~/.
7%
ObI.
Cities Service
; $ 3%-3°/81 $ 38/18 6%"CarumbY 10.°1/2
Shell Union
$ 21Va.;.21'/.t JJ 21~ 6%"bbt Manda1ing
6% ObI. BOOJ. Datar
U. s Steel (R. II) $ 713,4-72
6% ObI. Juliana.
Beth. Steel (R. II)
$61V4
3'h% ObI. Gem. Bat.
Gen. Motor U~. II)
$ 513,4
50/0 ObI. Gem. Bat. "17
Stand. Br. (R. II) $ 12Va-12~
4%' ObI. ~. Bui- '
Kennecott (R. II)
$ 44%
tenzorg
Int. Nickel (R 11)
$ ~7,
4%Obt. Gem'. Band.
()%Obl. Oem. Band.
Anacon(,ia (R. II)
$4lf~
4% ObI. O. Sern.
22Q:
Gas n.b.
6% ObI. Oem. ~'.'25 ...
Aniem' n.b.
252Yi-253:
4% ObI. Oem. Seer.
, 225,
Gebeo,
5% ObI. Gem. Soer.
55'
Sumatra Elec.
5"~% ObI. 0.· P'bang
Rembang Elec.
11'%
,5%% ObI. Gem. Tegal
,en Pe~alongan
l00':v..,
3%% i. L. '35
6% ObI. Hotel des
f05
Java Veem a / 350
, Indes
.130,
Ardjoena
5%'Obl.Pr.
Hotel
142' ' 142Y2
BasHam
6% ObI. Hot. H<)mann
BodJ. Datar
149% 140% 6% ObI.'DjocjaUot.
208
2Q8'
pret -,,5% ObI. Java Hoool
6% ObI. Planrontuin
Dajeuh Manggoeng
236-2~7~2
Ie leening
188,
Mich., Arnold
150'/.t
,6%
ObI.
Planrenttiin
SitiardJa
1~0!4
"
2e leenitig
122%
Soemadra
249
4% ObI; O.-Java
249
Soerowlnangoen
Tegal 'Pt. Veer
280 '
Vergde Pr. Veer
Sum. Rubber .'
~m. 8tb.~. Veer
128y'
'Tjisampora
Ind. 81'. Vr.Veem .
,,24'5
Tjllentab

MiJ. Nederl ,
174
178
N. I. Spoor
173
17~%
Deli Spoor
100%
100'/18 sem. Cher. Tr.
13
9gt3/111
99 / 18 sem. Joana Tr. '
1473,4 Kedirl Tr.
8erajoedal Tr.
116%
119
Verk. Mij.
238Y2
239% Bat.
Malang Tr.
73
234
24'
Oost Java Tr.
238
260
31mau
760
760
"
a 100
Redt Lebong
32%
33%
" "a 100
Emni
16,t'/2 165
66
66%
De methode van het houden van redeMoeara Sipollgi
"
,~,254 257
92%
92'/.t
voeringen door de leidende staa;tslleden
'i
"
a
100
127
130
van de groote mogendheden 0111 niet aIBUUton B.
~23,4 Aimem
leen op deze wijze van elkaars inzlchten
114'/2 145
97YlJ
BengkaUs
-, rZ5 130,
te doen blijken maar ook om onderhan40%
41'/18 Zuld·Bantam
154
delingen te vinden heeft gefaald. Het is
1613/ 111 16~1t Tarakan
ten duideIiJkste gebleken. Er zal een
Kon. Ql1e
416·/J 417J/ 2
55YlJ
andere weg g~vonden :moeOOn worden
"
.,
a
100
417'/,
142
146
om den vastgeloopen wagen van het inAlg. Expl. Mij.
161 3/ . 16~f ; ~
Phllips
te:rnatlonaal overleg weer op gang te
3231/ 2 . , '
Af,geda-an transactles
Clties service
brengen. Wij weten het wei: het is geJ 1/ 3 3'Jlte _.
Clti'es Service prefs. ....
...... ·\"41
makkelijker gezegd dan gedaan.· Maar N. I. S.
84%·)
84%*)
Shell UnIon $
,211/. 213/stoch zal er lets moeOOn gebeuren, en weI Deli Spoor
128"*)
Shell Union pret.
78 1h
heel spoedig, willen de hevlge spannin-' Sem. Cher. Tr.
.
50"·)
CorP. Trust Sh.
. gen nlet ,tot een explosie leiden. Noch Sem. Joana 'fr.
38~*)
40.... )
a 10 sh. $ dlstr.
de redevoering 'van jllitler noch die van Gasmij. Na t.
217··*)
2~2··*)
Corp. Trust Sh.
a 10 sh. $ ace.
de Fransche en Engelsche staatslleden Aniem
255")
263*·*)
"",
Corpor. Trust Sh.
kunnen de onrust doen wijken. InOOgen- Tarakan
454*)
I
a 100 sh. $
deel, de volkeren geraken door derge- Soerowlnangoen
2443,4. )
252·)
Bethleh. st. Corp.
61
lijke speeches, die de onderllnge ver- Ba.sllam
1144*)
Montg. Ward en Co.
deeldheid nog sterk~r accentueeren, in Redjang
201%
200·)
int. Nickel Cy.
47'ft
grooter o~lzekerheid.
50 J/ 2 501,' . -.0.
De markt was. meerendeels vast ge- Gen. Motors Corp.
Gen. Electr.Cy.
Wat ons betreft, heeft Hi,tIer echter stemd.
Anaconda C. M.
41J/.
weI een geruststellende verklaring afgeStandard Brands
12'/,
121/ .
.)
gedaan.
le~d, ofschoon zij niet de bekorlng van
Kennecott Copper
443/ . 45
U}
nominaal.
het nieuwe heeft.
70 3/ . 71 '
u. S. S.
Gas Mij.
De koloniale eischen van Duitschland •••• ) , biedkoers.
.... ) laatkoers.
Gas: MiJ. Nat. bez.
22.1
betreffen· nlet de' bezltJtingen van die
Anlem
' 262
landen, welke Duitschland geen ,kolonien . . . . .uu
_
illiem Nat. bez.
• •
hebben afgenomen, zei hiJ. Belangrijker
Solo Eledr. Mij.
151'/.
dan deze verklaring is echOOr die, waarlebeo
2'7~.
in Hitler Duitschlands even genoemde nenen. Thans overheerschen andere ge- Banjoemas Electr.
40' 40J/ .
dachten.
.
,
Sum. Elocctr. Mij.
58'1.eischen onverkort handhaaft. Thans is
Bali en L. Electr.
70
80
offlcleel verklaard: dat kolonien een der
De tegenstell1ngen worden nog slechts
voornaamste objecten is van de huidige door zakelijkheden beheerscht. Het sen- Rembang Electr.
Hudson Motor Cy.
Duitsche begeerten.
Ument is haast volkopten ultgeschakeld t~ % ObI. Ind. 1.
'30
100
Dat Duitschland zijn handteekening in de internatlonale betrekkingen. Over
onder dat deel van het vel\drag van Ver- de oorzaken van den oorlog van 1914 " "
" a 500
" .. I, a 100
sames terugneemt, waarin het alleen de wordt enkel' nog maar in academische
t%% ObI. Ind. L.
schuld van den wereldoorlog op zich beschouwingen gerept maar niet meer
'31
100
neemt, :heeft geell practische 'beteekenis. in de diplomatleke ,besprekingen van dit
""
a
500
De andere o\lderteekenaren van di,t ver- tijdsgewricht.. Men denkt nu nog enkel
I'
"
.,
l\ 100
drag zullen erzich dan ook weI niet erg aan de toekomst. En deze zle,t er nlet 4% ObI. Ind. L.
'34
1003/ 8 1001/ 3
druk om maken. Tot deze zelfbeschul- veel hoopvoller uit, nu Hitler elgenl1jk
"
"
l\ 500 -diging werd Duitschland gedwongen om met zoovele woorden heeft gezegd, dat 4%" ObI.
Ind. L.
het te vernederen: de OQrlogspsychose Duitschland nlet voornemens' Is een
'34 A . lCQ3/s 10(1/2
waari~l de ,volkeren in 1919 nog Ieefden, dehting in de. bui~nlandsche p6litlek
"a 5000 ~.,
in Ite slaan, dl~ we(i~l' naa.r O~nev~ l~idt,
eischten
c;leze
behandeling
der
overwon.;
.
"
"
'f
100
\
,

.
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Handel en Nijverheid

Hitlers rede
Hitler heeft dan
rede in den Rijksdag
heerschende Indruk,
krijgt, is eentgssms

t ,,"' ,..
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llATAVIAASCH ;NIEUWSBLAD
Kleinhandelsprijzen van rijst
te Batavia

81otnoteerlngen

1 Febr.
Ketart Bangkok
Sheets, spot koop,
'21
2015/18
Jan./Febr. aanb. /7.50
verk,
2 PI,
21 1/ 10
Sheets Apr./Junl koop. ,21
2(,15he Ketan Java
Jan'./Febr. aanb, J,,6.30
verk.
21 '/s '
21'/16
Slljp Boeloeh';" ';i'
De markt was, prijshoudend.
Kr:awang
- Jan'jFebr.:aanh.;i,,4.60
Huller Boeloeh
Krawang
Londln
Jan./Febr. aanb. ,,4.30
Beras' ,Kepala
(Reuter.;..!aatern)
.: Tjlandjoer
Jan./Febr. aanb. ,,6.30 Jan.
~'Febr. B~ras MachIne ' ,
Zwarte Singapore elf.
Tjlandjoer
Londen Febr,lMrt. 37116- aanb 37/1~ aanb.
Jan./Febr. aanb.", 5.75
Witte Muntok .:if.
Londen Mrt.JMel
5 . mldpr 53/ ,:, Mnb
(Nadruk verbo.de.,n).
29Jan.

De markten »ertoonen meeretuleels eenvrij ;gullstig en
geanimeerd aspect
Batavia vrij goed gedlsponeerd
Bat a v 1 a, 2 Febr. (Eigen dlenst).
Hoewel beglnbeurs de handel eenlgszlrrs
street aanvoelde, ontwlkkelde zlch tij,dens de beursuren een betere belangstelling.
Voornamelijk voor de, hoofdsoorten
werden koerswinsten geboekt.
Aandeelen Konlnklijke monteerden 6
punten. H. V. A. noteerde 500, terwijl
ook rubbers beter in de markt lagen in het bljzonder voor Amsterdam Rub, ber - hoewel de verschillen hler beperkt bleven.
PhUlpsvolgde de tendens van het
Damrak en monteerde eveneens 6. punten.
UnUever ontmoette goede vraag op
171'Ii - 1713A.
Bankwaarden boden een .zeer vast
aspect. Aandeelen Nederlandsche 'Handel Mij. maakten hlerop een ultzondering: het fonds stelde zich op vorlg

nlveau:
De scheepvaartrubrlek noteerde, met
uitzonderlng van aandeelen J. C. J. L.,
prijshoudend.
Sporen lagen zonder noemenswaardige
verschlUen in de markt.
De handel was lets rulmer van omyang dan glsteren.
Op de mljnbouwrubrlek hood MQeara
Slpongi fractloneel herstel. Overlgens
constateerde men geen koersverschlllen.
De Amerikaansche afdeeling vertoonde in llchte mate reactie voor staalwaarden.
Koperfondsen bezaten een vast aanzlen.
• Verder ontwikkelde zich opnleuw hoogere vraag voor industrieele ~aarden,
,waarvan de goede electriclteitsfondsen
in ruime mate Pfofijt. trokken.
Leeningen stelden zlch zonder interesse
op vorlg niveau.
Amsterdam willig
t e r d 3: m, 1 Febr. (Aneta).
Drlemaands dollars deden YlJ ct. agIo
en dlto Londen % ct. dIsagIo.
Er heerschte een willige stemming op
de markt. De rede, welke HItler in den
Rijksdag heeft gehouden, heeft geen
nleuwe onrust verwekt. Het wantrouwen, d'at ten opzlchte van de stabillteit
van den Franschen franc wordt gekoes~
. terd, veroorzaakte een' zekere kooplust
van Fransche zljde.
Ook dIverse incourante fondsen boden een zeer vasten aanbllk. Hetzelfde
geldt v.oor handelsve~nootschappen,
nutsbedrijyen'r..~ Spil).nerij~n .en V{eye.rijen voorheen Spanjaard (Borne), Am~
sterdamsche Lettergieterij
voorheen
Tetterode, Oeldlersche Paplerfahrleken,
Ruhaak& Co., N. V. Wm. H. MUller &
Co. en Anlem.·
.
Parljs kocht aandeelen Konlnklijke,
welke vroegbeurs prijshoudend waren.
Later monteerde het fonds in scherpe
mate en sloot op het hoogste punt.
Rubbers werden v\tn Parijsche zijde
gezocht. Diverse incourante soorten 11epen flink omhoog.
Sulkers werden in een kalme markt
verhandeld, doch waren vast van toon.
In het bijzonder H. V. A. sloot op een
hoog, niveau, nl. 500.
Philips,ontmoette van publleke zijde
. . goede vraag. Het fonds monteerde en
sloot bijna op het hoogste niveau.
Aku wer<;iin een ruime markt verhan,;.
deld en trok verder op koers aan.
Unllever bezat een kahn aspect. De
grondtoon was hlerbij vast.
De scheepvaartrubrlek was lets luier
van ondertoon, waarbij zich beperkte
handel ontwlkkelde.
Op de Amerikaansche afdeeUng, poden U., S. Steel en koperwaarden een
vast aanzien.
.
Olief.ondsen Jagen opgewekt in de
mallkt. Voor Wilson & Co. ontwikkelde
zlch goede vraag.
Nederlandsch-Indische leeningen no~
teerden -fractloneellager.'
ObUgaties Young-Ieening baden een
flauw aspect naar aanleidlng van de
onjuiste interpretatie van het herstel
der Relchsbank-souvereinitelt.
A

•

~.s

Londen in herstel
Lon den, '1 Febr. (Reuter). Het
feit, dat de City Hitler's rede op gunstlge wijze heeft ontvangen, weerspiegelde zlch in de duidelijk waarneembare
verootering,. welke voor de meeste afdeeUngen Is ingetreden. '
De fondsen trokken meerendeels op
koers aan, of schoon de activiteit In
speciale soorten, als oliewaarden, kafflrs
'en koperfondsen, beperkt bleef.
Aandeelen diamantmijnen waren bijzonder goed gedisponeerd, hetgeeR een
gevolg is van steun, welke van Parijsche en Zuid~Afdkaansche zijde werd
verleend en bovendien ter plaatse nog
werd geboden.
Op de productenmarkt bezat cacao
een kedrukt aanzien als gevolg van
zware speculatleve lIquldatJ,e, hetgeen
geschiedde in sympathie met de lagere
noteering te NeW York.
Metalen noteerden zeer prijshoudend
naar aanleiding van goede vraag van
de zljde der r.onsumenten.
De Amerikaansche afdeellng was
prijshoudend en bood daarna een Vasten aanb11k.'
Parijs levendig gestemd
Par ij s, 1 Febr. (Havas). De Pa~
rijsche .be~rsbood oon levendlgell hoe~
Ylel onregelmatlgen aanbUk.

Fransche staatsfondsen zakten vrij
sterk in.'
Andere ~ransche waarden liepen in
belangrljke ma-te omhoog,
Internationale waarden waren vast
gestemd.
'
De geldmarkt was Iets flauwer van
toon.
BerHjn stH

.

/12.115

'rokio monteert
To k i 0, 1 Febr. momen. Daar hler
de overtuiglng heerscht, dat het kabinet
Hayashi zal overgaan tot progressleve
hervormingen, waarbij radlcale veranderingen zullen ~worden vermeden, boekte de aandeelenmarkt ovel" de geheele
lInie kom-s winsten van 1 tot ,7 yep, hetgeen in het bijzonder bl} katoen, aan:'
deelen der kunstzijde-Industrle, aandeelen munitiefabrleken, scheepvaartfondsen en mijnbouwwaarden plaats vond. '

3-mnds.-Ieveringp. tor

" 7.45
" 6.96
" 9.715
" 8.50

DE 1\L\RKT TE BNfAVIA

Bat a v 1 a, 2 F'eOr. (Elgen dlenst).
Palernbang Robusta F'ebr.!Apr. / 14.25

'nom. Lampong Robusta Febr.!Apr.
/ 13.65 vr., / 14.- aanbod,
Witte Muntok peper Febr./Mrt. t.o.b.
Banka / 21.- vraag, / 22.- aanbod.
Zwarte Lampong Febr./Mrt. (e.k, Ba2141/ 8
225112 tavia) ./ 12.- vraag, / 12.50 aanbod (e.k.
nom.
aatlb. TeloIt Betong) .~ebr./Mrt. / 11.00 vraag,
2>6'/.
225'/8
IlUdpl, pd./verk. / 12.20 aanb.
Citronella Feb~./¥rt. / 1.45 vraag,
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Sport en Spel
,

De bestemmiug .van Ned.
Inrlisehe thee

FINE \VIN'f TE STOCKHOLM.

In het overzicht van Pakhutsmeesteren van de Thee over de Nederlandsche
theemarkt in 1936 wordt gewezen op
de noodzakehjkheld om de aanvoeren
van thee op de Amsterdamsche markt
groot te houden, teneinde te voorkomen,
dat deze zou verschrompelen. Pakhulsmeesteren wijzen er op, dat dit niet aIleen een Nederlandsch, doch ook een
Indisch belang is. Het is' een vraagstuk,
dat niet eerst van 1936 dateert, doch
reeds vee) ouder is, en het geldt niet
alleen de aanvoeren te Amsterdam, doch
ook die van Ned. Indische thee te Londen. Daaruit moet dan ook wel de ge~
volgtrekklng worden gemaakt, dat er.
vermoedelijk zeer degelilke gronden
~ijn, waardoor de tendenz van klelnere
aanvoeren steeds meer optreedt.
Wij meenen, dat deze oorzaken Inderdaad bestaan en niet ,alleen voor
thee, doch ook voor tal van andere
producten. Ongetwljteld is het waar,
dat Londen en Amsterdam een beslissende beteekenis hebOOn voor de prijsvorming van het artikel, doch even
De Amerikaansche kampioen
waar is het dat indien een verscheping
RUben Fine.
naar verschillende verbruikslanden via
e€n dezer markten zou gaan, daarvan
Te Stockholm.
een kleIn tournool
weI eenzeer onoeconomische verdee~ gehouden waaraan ook Landau deel
ling het gevolg zou zijn. Immers - nam. In tegenstelling tot Prins heeft
Austral1e nu, nog daargelaten - dan hij nlet veel succes gehad. Terwijl Prins
zou een uitvoer van thee naar Egypte te Birmingham de eerste en tweede prijs
ot de Vereenlgde staten via Londen of deelde met Eliskases werd Landau 8,
Amsterdam tot een verhooging van maar het tournooi in het Noorden was
vrachtbehandelings- en assurantiekosten dan oak veel sterker bezet. F'ine won
leiden, welke a1J:eeds zoodanig Is, dat den eersten prijs.
belangrijke, afzetgebieden het ontstaan
\
De eindstand is :
van ,tusschenschakels l(exp~:>rteurs) an
het land van uitvoor kunnen recht1. Fine 8 pnt.; 2. Stahlberg 6Y2 pnt. ;
vaardigen. Voegt men daar dan· nog aan 3. en 4. Stoltz en Danielsson' 5% pnt.;
toe, dat een directe verkoop de kosten 5. Bergqvist 5 pnt.; 6. Lundin 4% pnt. ;
van verkoop op veiling in Europa be- 7. Sundberg 3~2 pnt.; 8. Landau 3 pnt. ;
spaart, dan komt het ons alleszins ra- 9, Holm 2 pnt.; 10. Collet 1 % pnt.
tioneel voor, dat de producenten vooral in de tijden toen de theeprijzen
nag lager dan thans waren -..:... naal'
middelen gingen zoeken om de op- Zwemmen.
brengst van hun product te vergrooten - - - en het is dan ook volkomen OOgrijpelijk,
dat dit ertoe heeft geleid, dat een steeds
Record ,van ;Six Dijkslra
grooter deel van den oogst dadelijk zijn
weg naar de verbru~kslanden vond. Het. Naar 'Aneta uit Balldoeng seint heeft
jaar 1936 toont In d1t opzlcht wellswaar Six Dijkstra het Indisch record over de
een kleine verbetering ten gunste van
..
de Amsterdamsche markt (er werd in 200 meter schoolslag, dat oP, ZIJl1 eigen
totaal ongeveer 500.000 k.g. meer aan- naa~ stond, verbe.~erd.
I,
•
gevoerd), doch de tendenz komt sedert
IIIJ bracht den bJd teru~ .op 3 mmuten
1931 toc~ voortdurend tot ulting.'
en 0,6 sec.
'

Lon den, 1 Febr. (Reuter-EastS 0 era b
a,:; 2 Febr. (Aneta).
ern). Cash 203/ 16 en termijn 20Ul. Br.- De tweedehands·suikermarkt bleef on ..
Indie verkocht, terwijl ChIna. kocht. veranderd: en stl[:
De markt was prijshoudend. Na vast- , . De N. I. V. i~::s. 'verkocht voor constelling van, den prijs was de. markt suqiptle 574 ton(superieur.
zeer prijshoudend. Er kwamen geringe
1<offle . 18.50 vtEi.ag, 18.62 aanbod.
zaken tegen 1/16 hoogeren. koerstot 'De markt was '~&tll.
hetgeen verband hield met algeRubbersheets :l8:% vraag.
'lVallstreet onregelmatig stand,
meene aankoopen.
~repe '40'li v'i~~.g.
De markt W::lS~::(,
- stilt
N e'w Y 0 r k, 1 febr. (Aneta). De
,
New Yorksche beursbood cen onregel'N
e w . Y 0 r k, 1 Febr. (Reutermatlgen en ietwat ~edrukten aanbllk, Eastern). 443A.
hetgeen verband houdt_ Ulet de enorme
tnundatie.',
....
op~ave van ::~~~ producten..noteerln.
Staalwaarden noteerden, ten gevolge
Born bay, 1 Febr. (Reuter-East.- geri der Hande.ls~~leenlging "Batavia"
van winstnemlngen, lage1'.
ern). Cash 50 rupees 4 annas. Verr. ender Ned.-IndM'&he Vel'. v,oor den RubSporen lagen aanvankelijk iets ge- medio Februari 50 rupees 4 annas. Verr. berha,ndel, loop~n'de van' 1 Febr. 1937
drukt. Later bezaten de fondsen; een medlo Maart 50 'rupees 4al1nas. I)Q 12 uu~r'n.m. tot\:~'J:ebr. 1937 12 uur n.m.
hooger niveau.
markt was stU en prij'shoudend. ,
:~ :'~:lA!gedaan
laatate
Aandeelen del' automoblellndustrle
. .'
~~eren heden VTaag aanb.
vertoonden eenzelfde' tendens.
Chrysler noteerde later rulm i-punt
Palembang ROb.
hooge~
,
It 0,1f1 e (per picol)
Middagbeurs' was eveneens onrege~..
E.k.:Bat.. Ready:
14.25 n. matlg gestemd.
.,..,~;? ~ebr.
14.25D. In' het bijzonder U. S. steel werd aanFOf).:~lemb.Read{:;;"0000.
.',~,~ ?ebr.
I
geboden.
Aandeelen der automobieUndustrie
Lon d e n,-l Febr. (Reuter-East- z'..virteLamp.
zakten weer in.
ern). OpenmarktprIjs In staven fIjn per Pep d r (per picoU '
E.k. Bat .•Rea.dy :
Tegen het slot· was eenige opieving oZ. 7.2.%.
' ! , Febr..
I
merkbaar.
12.25 12.50
, '. i\Feb~~/Mrt.
12.25
Koperwaarden en aandeelen mijn'.tARWB.
.f,..¥aart
Daarnaast is, naar h~t ons voorkomt,
bouwmaatschappUen boden een vast
E.lI~ T;: B~tong Ready :.nog
een andere oorzaak gelegen In de'
aanzien.
J
Chi c a g, 0, 1 Febr. (Reuter-East.. >.af! .Febr.
:~
wljze
van verkoop. Ook in Indie toonen
Anaconda lag 1% dolJar hooger In de ern). ; Mel~ver&ch. 127'Ii..
~t<!. F
' el)r;jMrt;~7 ' 12.- 12.20
.,'
',1
"'.
ma.rkt. '"
12.25 12.35 de" 'producenten' ~ich bereid, kleine ka,, """~art
"velingen van eenbepaalde iSorteering
De markt sloot met verUes voor U. S.
'KATOEN
.w{h:te Muntot
af
te doen, overtuigd als zij zijn 'van
Steel, General Motors en Union PacIfics
p e'~~e r (Per plcol)
de individueele elgenschappen van hun
en met winst voor Anaconda,InternaNew Y 0 r k, 1 Febr. (Reuter.:. E.k.13aL Ready:
tional NIckels en AmerIcan Smeltings: Easte~n)·. Maart~versch., 12.79.
, Febr.
21.50
21.50 22.- product. In de vellin'gen in Europa
De omzet bedroeg 2.360.000 aandee21:50 22.- wordt de thee OOK in kleine kavelingen
"',; !febr/Mrt.
." Mrt.
per 'sorteering aangeboden en daardoor
len.
lUAIS
wordt, -in tegenstelHng tot de Sumatraa l,~~t 0 n, e 11 a..o 11 •
\'
tabak b.v., een sterke handel elgenlijk
i&
!a~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!~!,!!~!!:!~
B u e nos Air e s, 1 Febr. (Ane ..' (wr:~.G.1rtcl. drum).
5 1.476 1.50 overbc;>dlg
contr.,A.
Ready:
1.45
1.45,'47
gemaakt. Doch een sterke
ta); FaIr average quallty (slotnotee'.':' Febr.
1.45
1.47:'
1. '7 5 1.50 handel zou tevens een sterke trekpleisring
in
paplere'n
pesos)
per
100
kg.
Febr.
.~ Febr./Mrt.
1.4 'j
1.47 3 1.50 ter van een bepaalde markt zijn, zij
Producten-markten
leverIng 6.22.
'FebrjJuni 1.45
1.473 1.50
~ulilDec.:-.
1.45 1.50 het dat hij op zijn beurt het veilingRUBBER
i'ebr.lDec.
1.45 1.50 systeem vermoedelijk zou aantasten.
DE RIJSTMARKT
Men blijft echter van meening, dat de
con~r4ct
O•
(Reuter-Eaa~t'n)
thans gevol~de wijze van verkoop on>: Jan.
(We8selink ere Dfjkhuf8).
der de ,tegenwoordige omstandigheden
R~b~e .. (per ~
Singa.pore
de voordeeligste voor :producenten is,
,·,~.O.)
.
Rijstnoteeringen van 1 Febr•
doch da,armede werkt men, naar het
Marktprijs
ten
12.16
pm.
's llliddags
1 Febr. 1 Febr. 2 Febr.
,Java. std.
..
on8 Yoorkomt, tevens in de hand, dat
de kans toeneemt, dat slechts dat deel
~·8heets
,:\ 38il.
open
slot open
Ban g k 0 k: Ketan no. 1 e.k.
vava
Std.....
van het product, waarvoor geen verBatavia
aallbod
/
7.20
p.p.
of
/
11.66
per
aneet8 81>0~
35~/8
351/~ 35
'OrtDl
401/ .
koop tegen een premie ·voor direct
100 kg.
Maart
35:i / .
355 /8 351/ 8
transport rtaar het verbruiksland kan
Aprlll/Junl
357/~
35'\/J 35 1/i
Java Ketan .e.k. ,BataVIa aanbod / 6.worden tot stand gebracht, naar Am.
Jul1/Seot.
3:.118
35314 35 1/ 4
p.p. of / 9.7111 per 100 kg.
1
3
sterdam zal 'worden verscheept. Het is
FAILLIS8EiUENTEN
" t.o.b. Febr.
35 /i • 35~/s 35 /8
Medium blankets
thans zeker nog nietzoo ver, omdat,
34 3/ 1
K raw a n g: fro wagon KIa...
'febr./Mrt.
351/ 4 ,._ui tges proken naar wij' vernamen, van verschillende
1
33 18 wetnglljn (naar gelangv. kwallteit en
Rolled bark Febr./Mrt. 3'J"V;- zijden eenvoudig nog de wil bestaat de
Door den Raad vall Justitie te Soera- Amsterdamsche marktzoo sterk moge··
.
De markt sloot zeer stU en opende plaats v. leverl?g).
p. p. of p. 100 kg. bala, op 20 Jaquari: P.L. Verschragen,
lijk te houdell door regelmatigen aan..
flauwel'.
Petj ah ~. Boeloeh
•
wOllende te Soer~paJa.
voer, waardoor t~vens via het product
Jan.JFebr. aanb. /3.35/3.40 /5.42'/5.50'
Londen
Doo'r
deri
Raad
v~p Justitie te Padang ook een nauwere band wordt ge,vormd
Lolosan Boeloeh
'
(Reuter-Eastern)
JanJFebr. aanb. II 3.55/3.60 ,,5.75/5.83 ot> 21· Janl.~ar1.: oho Ek .Kiang, koop- tusschen !den producent en den 'Ver,man, wonende te; Sibolga, Kwee Sin bruiker, die weet op regelmatigen aan1FEbr. Huller Boeloeh
30Jan.
Jan./Febr. aanb. ,,3.80/3.85 ,,6.151/6.231 Hoa: handeldrljvehde onder de firma- voer van cen sorteering, welke hij noo~
benamlng Kie Ljc)ng, wonende te Pa- dig heeft, te kunnen rekenen, wat veel..
open 81Qt open lJIO~ SlIjp Boeloeh
not. not. not. not.
al in een premle tot uiting komt; een
JanJFebr. a~,nb. ,,4.05/4.10 ,,6.56/6.64 dangsldempoean..
Door den Ra:,ld van Justitle te Medan premle, welke in het uitvoerland nlet
Sheets spot koop.
101/.105/16 lOll. lC5116 PetJah K. Tjeree
~rk.
101/ 16 - 107ha
Jan./Febr. aanb. ,,3.05/3.10 ,,4.94/5.02 bijvonnis van den Ra'ad 'van JustitIe te zoo l1cht wordt beta ald.
" Mrt. koop.
10:>:16 - 105/16 Lolosan Tjeree
Medan ddo. 22 Januari: het falllisseDirecte aankoop in het uitvoerland
yerke
101/ 16 - 101/16
JanJFebr. aanb. ,,3.25/3.30 ,,5.26/5.34' ment'van den Brttsch-Indischen koop- kan echter voor verschIllende ver•• AprU/Junl kOOp.
1O~h6 - 1()51t6
man Tengkoe Mol,1~mad Hoesin, wonen- bruikslanden het betalen van een preverk.
101' 16 - 101lta
de teOloegoer nd.bijMedan.
,
TjlandJoer:
mle wettlgen, omdat tenslotte nog een
JulVBep,. kOOp.
lOll. - 101/ .
Door den Raad van Justitie te Ma- voordeel blijftbestaan; het duidelijkst
verk.
105/ 16 - 105116 fr. wagon TjIan..
II
OCt./Dec !tOOP1O:i 1t6 - 1031i6 djoer :
kassar op 16 Janli'ai'i: 00 Kiat Tiong, is in dit 'verband Australie, doch voor
.verk..
101, . - 1011t
andere landen ('Zuid-Afrika, Middelhandelaar, wo~ende te Loewoek. '
Beras Machine
landsche tZee-landen, Amerika) geldt
De markt opende' prijshoudend. Na
S. L. R. Jan./Febr.
hetzelfde
en het is volkomen begrijpe·
aanvankelijk stU te zijn gestemd ge-.
aanb.
" 4.70
" 7.61
IIANDELSOVEREENI{OlUSfl' lijk, dat dit in de eerste plaats aan, de
weest, verbeterde, de markt ten gevolge Beras Machine
minder helangrijke .markt Amsterdam
van aankoopell van de zijde van het
S: P. A. Jan./Febr.
I
Mo s k 0 U, 29 Jan. (Transocean). schade toebrengt, een schade, welke
Europeesche continent en d.ekkingel1;
aanb.
,,5." 8.09'
Van gezaghebbende zijde wordt verno~ nlet aIleen Pakhuismeesteren, doch ieLate.r viel de tendens nlet mee, hetgeen Beras Kepala
men, dat binnenkort een handelsover- dere Ned~rlandsche en Indl.sche beverband hield met het gebrek aan be- , ,V. F. K. Jan./Febr.
eenkomst zal worden gesloten tusschen langhebbende bij het artikel moet belangstelling.
aanb.
,,5." 8.00treuren. Hoe breeder 'een markt i~ des
de Sovjet.;.Unl¢ en 'Mexicc;>.
De markt sloot zeer stH. De voorraact
. .Overeenkomstlg deze nleuwe overeen- te grooter is ook de belangstelling erB 0 e m 1 aj 0 e: .
te Londen bedraagt 29.131 tons; levede registra~
k9mst zal Mexico zIjn invoerrechten voor en des'te nauwkeurlger
ringen 1165 tons. De voorraad te Liver.
fro wagon Boemi- i
voorSovjet-Russische
_goederen
verlatie van het 'pnjsverloop, doch gezien
pool OOdraagt 41.900 tons; leveringen
ajoe :
gen, terwijl de ,Sovjet~Unie grootere aan den anderen kant de 'volkomen
1584 tons.
Slijp Boeloeh H.
bestellingen in Mexico zal plaat.sen dan gezonde oeconomlsche krachten, welke
Jan./Febr. aanb. ,,4.10
" 6.64
zij rot dusverre heeft gedaan.
het product wegtrekken, bUjft het de
New-,York
&1ij p Boeloeh Kevraag of deze factoren op den duur in
(Reuter-Easum)
pala .H. O. i
staat Zullen zijn, 'het aanbod van thee
J·an./Febr. aanb. ,,4.50
30 Jan.
1FEbr.
GOUDCLAUSULE VER\VORPEN
op de iAmsterdamsche markt weer aanMenir A.
zlenlijk te vergrooten•
.. U. n.m. 4 U. n.m.
Jan./Febr. aanb. ,,3.20
" 5.18
S
t
oc
k
h
'0
I
m,
1
Febr.
(Reuter).
7116
Cr~pe spot koop.
22'/4. 22
Het Hooggerecht.shof hier ter stede
Sheets spot koop.
' 2:
20 15/ 16
Poerwokerto:
heeftdegoudclausule in dollarwaardel1
DIVIJ)END- UITKEERING
verk.
211/ 8
21 'h6
ongeldig verklaarden bepaalde, dat de" Maart koop.
21
20 1,)116 fr. wagon Poerwo..
A m s t e r dam, 1 Febr. (Aneta).
.. Apr./J~ koop.
21
20'51ta kerto:
.ze J ., pvereenkomstIg de Amerikaansche
verk.
21 1/ 8
2Phe Slijp Boeloeh H.
wetgeving, .lnpapleren dollars' moe ten De Bank voor Onroerende Zaken keert
een dividend van 8%' uit.
'. j,6.31'·
worden: betaald-.
Jan./Febr~ aanb. II 3.90 '
De markt was stll en prljshoudend.
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PIET STA1'\l'S RECORD-REEKS

Oisteren meldden wij de laat'ste ,record-verbetering van Piet starn. ' Wij
schreven, dat hij biJ deze gelegenheld
over de 100 meter vrlje slag <:Ien tljd
had teruggebracht tot 1 minuuten 10,6
sec. De aandachtige lezer, die van den
tijd goede 'nota .heeft genomen zal ,begrepen hebben, dat het hier ging over
die 100 meter rugslag. Deze' onjulsbheld
zij' bij deze persteld. Pi~t Starn heeft nu
in successie de ,bestaande record~s over
de 400, de 200 en: de 100 meter rugslag
gebroken, voorwaar' e~n schitterende
reeks van prestaties !
I

'.'1'

••

----- ......-'----

,,10.20

l'warte Lampong cu.

Bel' I ij 11, 1 Febr. ('I'ransocean). Londel1 Mrt.lMel
3 aanb. 3
tt.
De aandeelenmarkt bood een stll aspect.
De koersen brokkelden at. Sommige
TIN
tondsen noteerden meer dan 1 punt lager.
Londen
De obltgattemarkt bezat een opgewekt
aanzlen voor aIle Duitsche en voor eent(Reuter-Eastern)
ge bultenlandsche waarden.
Callmoney deed 3 tot 3 1A.
29 Jan. '1 Febr.

Het / vraagstuk 'van
rechtstreeksche
Afscheep

.... --

•
Scheepsl~erl·chten
_

"

..

1.,..,

,

,---~--_.

DE HAVEN VAN 'ro..·PRIOK

i\angekomen, 2 Februarl
..Van der Hagen". van Soerabaia en Kroe.
..Tjisaroea", van Hongkon~.
Ver~okkell. 2 Februari

..Generafl1 Verspijck", naar Palembang.
H. i\. P. A.

G. -

D. A. D. G.

'fhuis;reis:
..Heidelberg", 25 Jan. aal1gek. te Marseille.
..Kurma rk", 31 Jan. vertr. van Padang.
..Hunau", 1 Febr. vertr. van Singapore.
.u;itr~is:

"Altona", 30 Jan. vertr. van Belaw.an.
"Menes". 2 Jan. aangek. te Sabang, 70'an.
"v'crw. te Batavia.
..Uckermark", 1 Febr. vertr. van P. Said.
I

DODWELL CASTLE LIJN

"Raby Castle", 1 Febr. vertr. van PamaFebr. verw. te Singapore.

noe~an, 3

TilE BANK LINE LTD.

..Tweedbank". 20 iebr. verw. te Soerabaia.
RADIOVERBINDINGEN
3 Februarl

.Marnix Bandoengradio, Chr. Huygeoo
Bandoel1gradio, . Sibajak Bal1doengradio.
Slam~t Bandoengradio, Johan de Witt Bandoengradio. J.. Pz. Coon' Bataviaradl0, Ker..
tcwno Ouessantra.ctio, Tajandoen Sabang..
radio, Djambi Sabal1gradio, Barentsz. Bontekoe" Houtman. Nt:euw Holland, Nieuw
Zeeland, ~ggeve<~~,. Swartenhondt en Tasman BandOengr~.dlo..
.
.
,De schepen zlJn. aHe III ,Kortegolf-verbm..
dmg met Sch'evenmgen- en Bandoengradio,
uitgezonderd de Kertosono, Tajandoen en
Djambi.

I
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De Indlschman

Verschijnt in Nederland telkens na aan..
komst van het K. L. M.-vli€gtuig, dus
tw€emaal per week.

'.

'1...:.0

Slecltts drie gulden
per kwartaal in Nederland en'/ 4.-·ln
11€t. hl (.tenl~ nd. .
. ,.,.,~ .

: ,U
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-~'DECA PARK=~
. .,t. ; ~

, t.! , :;
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Qong.#s

.

IY'.:. . . .-
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Super"'~QhllHger

Op verzoek geprolongeerd tot ~oen~d~fJ de film, welke
w~rd lJUv~[kQren door Ju~nlng Edward VIii o'~ III ~alm'~r:~1
Castle vertoond te worden!
. .

VAN

[MY' rvfAN ~ODFREY J
mQI ' W,~'ll~M' ~QW'~L~

-.-a.

•

DEN

'O~RQ(E lQMQARQ

MICHAEL STROGOFF

~~n h~~fP~k~ ~qti~e op het moderne society'~~en, m~~' R~rf~~te ~reganc~ 9P'g~d;~r)d.
(Niet voor kinderen)

;

~~n fJJm~ W~JtlfJlm ,,~~~~ ~h:~ g~z:p,.d ~.J.;'"·el1.

J~fh~" ~ . ~ .~» Q~,~.uf~,.
z,~~ lI~i~~'f r!lcb~~
I
.
' 2592

~

~.~

1-;'

Toen reeds .....
~.enjamin Franklin ving de bliksernschlcht,
Hij werd de 'vader van 't electrisch lIcht,
Oat nu weldra de --:ijan.d was
Van ~aars, pe,troleum en gas.
Maar onder elke I~mp brengt Bols een bliJ ge~ichl

...:'",,-j

~.~

CAPITOL
~

Hedenavond

I

b!J~lisl

'(~qr h~t I~~~~t:

MARIKA
RoKK
. .
. I;
,
.,,en

P A U L K Ii M Eo?

BLur'.

HEISSES

2573

Een ,powe~H~~~~o'Rqr~. onstuimige film

'.1'"

{~I~~ 1~~f~U.d~lJ~

.

,

_....

.

PA~ACE

Hedenavond voor het laatst

.

.

JESSIE" MATTHEWS

~n~e ~~eci"l~ ~r~.~·~~~)

f.Z.ie o,ok

'''I.

CINEMA

Morgen premlere
~~ ~q~~·~~~'~.9.~!
met ADP~f WPH~~RQC.l< ~(I v,~J~ ~Qd~r~!' ~ in
M
H A E L ~.T R 0 G 0 F F
.DE KOERIER'VAN DEN TSAA~f
, "
.

rc

to;

i,~ q~r.9:S grootsche ~mU$e,m.*;.nhf.il.m

'T $ ·~OVE
t

MO~GF~ ,PREMI,E~E :

..

TtJ-rtoren-opstand in Siberie. -

Pet~~~bur~ ?~ar Irk~~,t~k !

\

De .9~vaorlijke tocht von MICHAEL ST~~~Q.~F vqn

.\

'
."
Ee~ romontisch filmwerk vol grondi,oze herciek, boeiend en meesleepend door
~,r~otsche octie, gew~.I.dig spel ~~ f~~tostisch~ mqsso-sc~nes ,f
H~t lootste woord von ·grootsche. fih,,~un.st f

I

1 R Q ,G 0

J W:. ; .: ,t :

FF
. 2~9"

Ii ~"

j ... ~ ,; , . -

,

em . . . . .

l~~Jst :
MARTHA EGGEKTH

+ DE .B.LONDE' CARMEN +
LEO SLEZAK in

Humor, Zang en ~rooljjkheid
-

r

..

-.

'"

I""

(aUe leeHijc;len)

•

MORG.E~, WOENSDt'.G, 5 uu.r n.m.

Opvoering van het vroolljke kind:r-tooneelstuk

1'\·34

~

Zenuwcchnqheld, verstopping, gebrek aan eetlust Icomen .
voort ult e~d gebrek aan Vttcmtne B in het ltchccm,
Ouaker Oats bevat ~'en overvloed van deze wccrdevolle,
z~nuwvo~dende vitamin~. Daarom Is quaker Qcts zoo ~oe<J .
~ voor kinderen ujdens den groel. Het geeft sterke beenderen
en spleren: ~en krachtlg lichaam en ee,n 9<?ede ge.zongrel40

_ DE

CAPITOL· CINEMA

Q.UAKER OATS

G£LAARSDE·KAT~ ~

Entree volw. f 1. -, . kinder en f 0.7 5, Tuinle den en leden der Bat.
Radio Ver, resp. f 0.75 en f 0.50
.
.
Plaatsbespreking van 9 - 12 v.m, en 6 -10 n.m,
2593

en

G.~elt ir k'r3~ht en uillwu4'in8~v;~l1loie~
I

. 2579
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." "1 'J#i~
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'E'

,
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De 495.000 opwlndendste WQ5),4e" ~,i~ Qqit. 9P Rqqier
g~%et zitn, vlemmen nu op In ~ 1?- b~~lden, zoo pekf·
.",
•
,

'""'.

• "

-

tf'.

~

...

~e"4 ~.I, Jlqg ~q9~t QP ~~n ~}.Iven~~ ~~~k y~rJo<?n~·
.......•. Het was Worfler Bros', die dit boek woorover
de sduijver vier jore" ·~~4.9,W' h,~~ft., .~e·~l~'m,41~: .'.....
e(e~, ~Q~~, 49' <;le}O de spit~ prijkt yon d~ IijSf van dQ
,,~e.$t ~ellrerf"
%ijn het ~e·
der ~'r~e I~~t.
wli~ 'i,~~ -, ~~
fh~ ~or~n. R,~

~~,~~l~':I~r

b,~.J,lg

0/ its Celebra.ted Characters fortrayed 6:J
OLIVli\ de lIAVILLi\ND. , asAngela
With Others

ANITA LOU'SE.

.
DONALD 'VOODS •

Eri~fUND a\VENN.
CLAUDE RAINS
LOUIS HAY\VARD •

tl~Oll~ y'u,~h:t
4.i,e de m,o!le,ne fiimindus.
't,rie .~eln~~~!,
~;~~f". '

2 V4 uur die·
dexe iilm vot

V

"P,\I~t

Gale Sondergaard .
Steffi Duna .
Billy ~lauch
Akim Tanliro,r / •
Ralph lVIorgan

• as Jl/aria
• as Vincent Nolte
q.S JQhn QQn~Y/e.Q.t/zet
as Don Luis
as De1Ji~ lUOQre
as Fait!,
• as Neleta
as The no, A tJ.tlzon1
• as (larlQ C(bQ
• 0$

I-Ie~fY O'Neil~

a~

!J~b,rtille

F(J!her Xqv;ef'

•

,

Vanaf 5 tIm 7 Februqri

Hadanavond PREMIERE
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~eden e~ morqen voor .lief

IDA Wij5T -

~Jj.n
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C I' 'T V

\

(Hiet voor klnderen)

D.~ )<q~RIE~ VAN PE~ TSAAR
(lie Qok aparte annonca)
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AGAIM

4e groote Gong-schlager
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Spel van schrik

van' Di'tlsdag - 2

_
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De : Kumer-verklezingen

I

Tijdstip, waarop zij worden gehouden,
staat nog niet vast

De vraag, wanneer dlt [aar de verklede Tweede Kamer zullen
worden gehouden, is nu nog niet met
zekerheld te beantwoorden. '
•
Men houdt voorloopig rekening met
het gebruikelijk tljdstlp, om trent einde.
Juni, begin Jull, maar lde mogelijkheld
•
is aanwezig, dat zij reeds eerder plaats
troffen jonge lieden, wier taak niet dulvinden, en weI in verband met de bevan Franschen en Engelschen delijk was, en die zich slechts in het
handellng van het ontwerp-OrondwetsDuitsch konden verstaanbaar maken.
herziening. De aanneming hiervan door
zoo belangrijk feit zijn ontgaan? Zij Zij merkten in de inlandsche wereld,
de state.n-Oeneraal brengt automatlsch
Blum \a18 vredesengel
lieten alvast hooren, tlat zij niet zouden hoe de Duitsche invloed daar aan het
het attreden van de beide Kamel's met
zich en nu gaat het er uiteraard om,
--~
berusten in een Duitsche bezettlng van werk was. Over de oeconomische actle
wanneer deze behandeling gereed zal
de Spaansche zone in' Marokko. De hoefden zl] niets te vertellen ; daarvan
POLITlEKE BESCIIOUWINGEN
zijn.
Franschen konden zeker op hen reke- was reeds genoeg bekend. Maar de
IWanneer wij nu overwegen, aldus de
van
nen, als het erom te doen was den sta- Duitsche troepen vonden zij niet. De .in
H. Crt., dat de Tweede Kamer twee wetus quo in dat gedeelte van de wereld aanbouw zijnde' kazernes waren geen !\
ken noodig heeft voor de behandeling
VILLANUS
kwartieren in Marokko, maar chateaux " r~
en deze dus .op 6 Februari eindlgt dan
te verdedigen.
moe ten de wetsontwerpen nog schrltteIn Frankrij k raakte men door die be- en Espa~ne, lucht~asteelen, die slechts ~,
lijk worden voorbereld door de Eerste
fen
verhttte
tantaste
kon
hebben
waar'f:t\,<'
::~::'"
rlchten eerst recht van streek. Zelfs de genomen. En wat die machtige bevesti- ~?~ft· : .:,"'.
Kamer. Dit college moet ook nog 0019 Januarl zoo vreedzame Blum werd oorlogszuchhandelen de algemeene beschouwlngen
ging van Ceuta betreft : De oude citadel ~\~h:t,·
tig. Frankrijk toonde vastberadenhetd, had nog geen moderne broertjes en zus- f:?:~'~':~'"
over de Rijksbegrooting en een groot
Onlangs hebben wij, van de grco[es gekregen, Tellzij' men een paar g~iL~L .;,
aantal begrootingshoofdstukken, benewerd dreigend.
to mogendheden sprekende, hen ge,
machinegeweernesten zoo wilde noemen.
yens de Indlsche begrooting, welke nog
qualltlceerd als "kinderen ,in het
Nu was de beurt aan Berlijn om aan Van die aware kanonnen yond men ntets. Nada~ de Arableren in Palestlna gedurellde twee maanden hadden volhardj ill In de atdeellngen dien ~ te worden ondonker", Hoe schrikaehtlg zij zijn, is
het schrikken te raken, Een zulver ge- Slechts het oude l verouderde geschut hun welgerlng, om te verschijnen voor de Britsche Commlssle van Onderzoek derzoeht, na de behandel1ng in de Tweenit de jongste gebeurtenissen weer
weten had men geenszins. El' zijn in stond nog met zijn mondingen op de zee naar de jongste onlusten, hebben zij deze houdlng op aaudringen der Arabi- de Kamer, welke eerst kan aanvangen,
Spaansch
,Marokko Duit.sche militaire gerlcht. Gibraltar had nog waarlijk scho vor~ten laten varen. Dientengevol ge verschenen de i\Ioefti (links) van nadat de Grondwetsherzienlng is afgeduidelijk genoeg gebleken. Men zal
vliegers,
Duitsche
instructeurs, om van niets te vreezen.
Jeruzalem en leen aantal andere hoog gepJaatste Arabieren enkele dagen ge- daan. Hierbij moet rekening worden geook nog verder pleizier en displeihouden met de omstandlgheid, dat mide politieke en oeconomisehe bemoeiinledtn voor de aldaar zetelende commissie.
21er d'aarvan beleven.
nister
Colljn, die tevens minister van
gen maar niet te praten. Maar dat had
Kolonlen en v.an Defensle a.I. is, zoowel
alles nog geen hand water ;bij hetgeen
In Engeland groote opluchting; en
bij de behandeling van de Orondwets-'
Eerst hebben wij, gelij k wij te'vOl"en de Franschen 'verkondigden. V/aarom
reeds beschreven, Mussolini zien schrik- vertelden zij dat alles? Zochten zij nu nog meer opluchting in Frankrijk, waar dienst te nemen, werd met algemeene Vel'koudheid ell Rhelullutiek herzlenlng als van de Indlsche begrooJ!,en van het stllle, maar daarom niet te toch ruzie? Op lilit ongelegen oogenblik men bekwam van ziju eigen schrikbeel- stemmen aangenomen. Het was een
ting en van de Defenslebegrooting aanminder felle optreden van Engeland fen en iverzekerd van de hulp van Enge- den. Engeland werd opeens weer erg Ie e de
t t·
h"
I
h
wezlg moet kunnen zljn.
Het is zeer noodzakeliJ'k _ schrl'jft De
Dan ~ijn er nog de wetsontwerpen tot
opzlchte van Majorca en de Balearen land? Hitler zelf stelde den Franschen vreedzaam. Opmerkelijk vreedzaam. Zoo, n uw . mons ra Ie van. ell on ooc .e.ndat
men
te
Berlijn
weer
eens
moed
ging
bare
f~lt,.
dat
Blum
er.
111
opmerketlJke
Samaritaan
- dat in de Iage -landen herberekening van de Indlsche pen-.
In het algemeen. Toen zijn de Franschen gezant te BerBjn gerus~ ,toonde hem
vajl qen kook geraakt, naar aanleiding opmerkelijke v.riendelij1{neid. En de vatten, de Britten alsnog van de Fran- mate 111 IS geslaa~~, zljn landgenooten rondom de Noordzee vooral, meer aan- sioenen en tot reorganisatie van het
van het optreden van de Duitschers in Spanj aarden kwamen op afdoende ac- schen gescheiden te kunnen houden.
met zich mee te kl'lJgen. Men onderschat dacht wOl'dt geschonke doh t
t spoorwegbedrijf, welke door beide Ka" POSI·ti·
Marokko. Zeker, de Duitschers zijn daar, tie. Men weet het, zij Heten bevoegde
e 111 veI e landen. Slechts te publiek a
d't
t no
. r
I e groo
1 e mers b'e h'an d e ld moe t en wor d en.
De vurige interventionisten in Enge- zlJn
maken er propaganda onder de inheem- Fransche en Engelsche waarnemers in land spraken weer van de oude vrees- Londen doet men" dat niet. Daar is men
d d an 1 ~ro~~ ~oCl.a ~ euve , geHet zal veel passen en meten vergen
sehe bevolking, trachten hen voor de hun land, noodigden hen zeUs uitdruk- achtlgheld van hun re~eering, deden zeUs eer tot overschcitting geneigd!
vt.o~m
oor ver ou e en en rheuma- voor de lelding der Eerste en Tweede
Spanjaarden fascistisch te organiseeren. kelijk uit. Deze officieele waarnemers het weer voorkomen, alsof Baldwin nog
leK.
Kamer om de agenda's aldus samen te
Zij zien op vele manieren de gunst te kwamen ook. Tegelijkertijd Het men En- evenzeer aarzelde, nog even inca-pabel
steUen, dat men, elkaar en de bij de dlwinnen van de Noord-Marokkanen. Ver- gelsche en Fransche journal1sten, met was om de levensbelangen van Enge-, .
i·
Veel meer dan kanker tuberculose ekl verse wetontwerpen betrokken ministers
der zijn zij er geducht oeconomisch aan vrijwel algemeene vrijheid van be~ve lta lld ~e verdeI ddigent' alsdhij zich een en
'Toen het zoover was, bekwam Berlijn wordt de bevolking hi:rdoor aang:tast: niKet in
r.ijd~·d
I
het werk. Er is echter nog geen. enkele ging, in de zone binnen.
wee jaar ge e en oon e.
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den te vervangen. Totnogtoe blijft al-: mel's. Niet enkel Fransche persbroeders, Hoe voelde hij zich op zijn gemak, toen Franschen en de Engelschen zouden p'd Jaar plm. 6000 een gevolg van grlep egm Ap~. met a haar arbeld gereed'
les, wat wij Ibetrouwbaar ,vernomen heb- maar ook als zeer betrouwbaar te boek hij daarmede weer kon wuiven. In de heusch niet vechten. Men had zich een en plm. 2000 van l'heumatiek (van ge-I kunnen zlJn en daarna dus het Parleben, binnen de grenzen van hun overige staande Engelsche confraters ontdekten K me had h ·· ee 1 root succes ZiJ'n
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exercitievelMaar wat' hebben de Franschen ero
van deze nleuwe ervarmg terdege pro- t "f
te
van. .gemaakt? In hun schrik zijn zij den, rondom de' vliegkampementen. Zij gelederen van ide jSpaansche regeering fiteeren. Men zou, wetende, dat feitelijk eC1J er. Men moot zich de sa~en~ang moe n plaats hebben, zou inderdaad
visionnair geworden. Men kan zich alalles te wagen was, met Mussolini nieu- tUSoSchen b~ide zoo voorstellen, dat het omstreeks half Junl de datum daarvan
---- .-- - - -~
tijd vergissen pmtrent hetgeen er bij ,we stappen tQt versteviging van de koude jaargetijde de' vochtlgheldstoo- kunnen worden gesteld. Maar, gezien de
.
.
'
. werkzaamheden der Kamers, Ujkt dat
buren achter een hermetisch gesloten
DUlt~ch-Itali~ansche positle·m Spanje, st.a_nd van buitenlucht en 'N.oning,~n.':prae.: ,we,i het yroegste, tijdstlp, waarop ziJ mogr~ns g~~chieatt,
~l.;\, tOt_ ve~ze:kerlng van de ~<;lar..vqor. J:l,~'" ql&P<>ue.ereU_l ~Ol)t. ._ verkoudheden .. griep geUjk' zt.in .
" .
,'_
.
olge overwmnlngc, vall Franco kunnen
: . .
,. . '
. '.
'.
IMaar in dit ,geval moesten de FranoveJ;wegen. Er ;zit een gevaar in deze etc. De shJmvllezen worden ~an minder,
Inmiddels Is men op het Bureau Verschen beter weten. Wij. hebben er herontdekking, want misschien onderschat resistent, de bacterien nemen hun kans klezingen te Den Haag met de voorbehaaldelijk op gewezen, op grond van
men te Berlijn toch weer, bij wijze van waar, nemen toe in vlrulentle, waardoor reldlng der ~erkzaamheden begonnen. .
kennis van zaken tel' plaatse opgedaan,
l'eactie op den schrik, de lijdzaamh~id eveneens' besmetting van den een op den
•
dat het voor de Franschen heelemaal
van Engelschen en Franschen. Ooermg
d
lOOk' .
geen kunst is, nauwkeurig op de hoogte
I:; een zeel' olJtimistisch man. En Mus- an er moge IJ IS.
lUERKlVAARDIGE VONDST TE BORN
te zij11l van hetgeen zich in Spaansch
solini maakt Vail' den tijd, die hem, als
Ais nastaartje aan deze griepachtige
Marokko afspeelt.
Overblijfselen van een vroeger slot
het ergste mocht gebeuren, en werkeinfectles,
meestal reeds weer, vergeten
De Franschen hebben de wereld wer,Hjke non-ihterventie onvermijdelijk zou
Naar men zlch herinneren zal, brandworden, in ieder geval nog te voren door den persoon zelf, treedt d~n soms
kelijk aan het schrikken gemaakt, door
overJ>lijft, gebruik, om zooveel mogelijk €en~ge maanden later d~ rheumatiek op, de eenlge jaren geleden het oude kasheel nauwkeurige mededeelingen te
mannetjes in Spanje te stoppen. De zoodat het. trias koude vochtigheid, ver- teel van Born bij Sittard, gedeeltelljk
doeD over Duitsche strijdkrachten, die
at. Het slooperswerk, dat thans onder2ich in aanzienlijken getale in Spaansch
Fransche grenzen moeten in deze dagen
Marokko zouden bevinden. Zij hebben
ook nog geducht lekken. Maar dat is koudheid, rheumatiek volledig Is. M.a.w. nomen wordt in het afgebrande deel
verspreide, en niet compacte, van hoo- "Rheuma ist keine Krankheit, sondern van het slot, heeft, volgens de "Msb.",
daarvan beschrijvingen in bijzonderhegel' hand georganlseerde lekkage. Maar eine Nachtkrankheit", zooals eens een tot een zeer merkwaardlge ontdekking
den gegeven, die geen tWijfel aan de
hoe het zij, de schrik is er bij allen uit, 70-jarig Oostenrijksch collega, specialist geleld. De sloopers hebben bij hun werk
justheid van de berichten schenen over
Engeland maakt, het 'zich gemakkelijk,
namelijk een waterput ontdekt, die tot
t,:) laten. Groote kazernes, voor niet minFrankrijk prijst den hemel, dat het weer vaol' rhe.umatische aalJ.d9~ningen, 011S nu toe geheel onbekend was. Het deksel
del' dan 20.000 man Europeesche troezeide.,
'
eens loos alarm was, en te Rome kan
pen, waren te Ceuta, de haven aan de
van den put droeg het jaartal 1553, ter-'
men overwegen welke verdere speculati~
straat van Gibraltar" in snellen aanwljl het kasteel eerst een goede honVanzelfsprekend spelen nog weI enkele derd 'jaar later, n.1. in 1666 gebouwd
op het schrikvermogen der anderen nog
bouw. En hoe was die haven door Duitmogelijk is. Maar bij dat al moet men andere factoren een meer of minder be- werd. Het vermoeden lag voor de hand,
sehe ingenieurs met 1.waar geschut verzijn hart vasttiouden, de spreuk ge.. langrijke rol Oeeftijd, verminderde wer- dat reeds lang voor den bouw van dit
sterkt! Het was of men een vlootbasis,
dachtig, dat de kruik zoolang te water jing van de klieren .met interne secretie, slot tel' plaatse een' kasteel moet gemet liet bloote oog zichtbaar van de
gaat tot zij breekt. Het speUetje kan
hoogste rotsen van Gibraltar, zoo maar
'staan hebben. Dadelljk werd na deze
niet eindeloos doorgaan. Maar men mag slechte bloedcirculatie, vooral in de huid, ontdekking een nauwkeurig onderzoek'
in een oogwenk stichten kon.
De "Convocatie van Canterbury" (een jaarlijksche synodale vergadering) is dit op de nuchterheid van den zich "ver- koude voeten) ook overinspannirig, spe- ingesteld, dat dlt vermoeden dan ook
'.
jaar vaor de eerste maalJli'1taar historie bijelilgekomen in 4e \Vestminster Abdij .zadigd" noemellden Mussolinl rekenen, ciaal van bepaalde gewrichten, doch dit reeds bevestlgde. Een onderaardsche
te Londen. De aartsbisschop van Can terbury, dr. Cosmo Lang (m.idden), heeit Berlljn meent het echter zoo ernstig...... zijn slechts nevenzaken. Hoofdzaak is' de kame.r kwam voor den dag en nog verDe Engelschen zijn er mede van ge- aangekondigd »dat. kwesties van groot belang zomlel1 worden besproken, o.m.
bovengeschetste samenhang tusschen schillende overblljfselen van het Vfoede Christelijke huwelijksbeginselen.".
(Nadruk verbodenJ.
• verkoudheden en rheumatlek.
schro!tken. Zou hUll dan ten slotte een
gere slot.
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het beest hoog op, opende zijn mull zoo
vel' mogelijk en zijn geweldige kaken
sloten zich om den nek van den zeehondo Karl kon de beenderen tusschen
de tan den van den beer hooren kraken.
Het dier stond met zijn rug naar Karl
gekeerd en toen deze hem in zijn nek
schoot, drong de kogel door de hersenen weer naar buiten. De beer was onmiddellijk dood. Karl ging op zijn buit
aan doch op hetzelfde oogellblik ver~
scheen het klelne sneeuwwitte beertje,
om ook poolshoogte te nemen. Het
kwam aanwaggelen, keek even naar
Karl en vlijde zich tegen zijn doode
moeder. Verder nam het van Karl hoegel.laamd 'geen notltie en snuffelde aan
den' dooden zeehond. .
'

om Ite verhinderen, dat het 's nachts selen....v an den stroom, meenden zij in de
verte weI eens open plekken waar te
'blj hem in zijn kooi kroop. I
nemen.
Met. de v~ngst ging het boven.. ver's Avon<ls Hep het gesprek geregeld
wachtmg. MIdden April hadden ZIJ .~93 ,over de vraag, tegen wanneer zij ;weI
zllvervossen, .~6 blauwvossen en 27 IJS- "De Hoop" konden verwachten en als
b~ren. Hun tl~d was druk b~et ~let het een van hen daarboven op den uitkijk
vl~len del' dleren en .!t et . UltspIJlen .en stond. zocht hij zoolang met den kijker
dlOgen del'. huiden. ~IJ gmgen dikwljIs Zuld- en Westwaarts den horizon af,
dooctvermoeld te bed, om den volgen- totdat hij zijn arm, die den kijker hield,
den dag ,hetzelfde werk voort te zetten. vermoeid moest Iaten zakken. Hct verlangen naar huis werd elken. dag grootel' en toch wisten zij, dat feitelijk al
dat uitkijken vergeefsche nlOeite was,
omdat geen vaartuig het ijs nog kon
trot-seeren en ook, dat vaar - m!sschien
midden - l\tei, er geen schip in. zicht
kon komen en. dan moest nog bovendien tegen dien tijd de toestand van het
ijs gunstig zijn ..

s

Langsund, voor.bij Karloy, de Hammersfjord 'uit, en nadat zij Torsvaag, als laatste plaats, ,die zij passeerden, vaarwel
hadden toegewuifd, was 'de kust binnen
een etmaal uit het gezicht verdwenen.
Dlt ging :zoo voorspoedig, dat, indien
dit 'als een Igoed voorteeken fmocht worden ,beschouwd, op deze rel~ het geluk
met uDe Hoop" zou zijn. Trouwens, 'drle
waarzegsters hadden 'dit ~eeds Madam
Olsen ivoorspeld en een oude Laplander,
van wien zij )rendiervleesch had gekocht, had het ook bevestigd.

•
naar den roerganger, want zij zellden'
scherp blj den wind, met stijf aangehaalde schoten. Er Iwaaide een koude
Noor:len-wind. I

Den 5en Mei lagen ze in het ijs, met
het mooiste weer, dat zij slechts konden
wenschen.
Langzamerhand begon de eene zeehond na 'de andere 'zichl tegen de ijsschotsen op te werken. ~eeds op /zee'
hadden zij scholen van duizenden gezien, die Noordwaarts trokken. Meer en
Terwljl Sivert he en en weer over het meer ontdekten zij er thans op,f de
dek wandelde, en hij naar de bolle zel- schotsen, en !de sloep werd te (water geI
len van zijn schip keek, dacht hij aan laten.
die voorspeUingen, waarvan ~ijn vrouw
De robbenjacht was nu begonnen.
hem had vertel1 en hij mijmerdc: "God Oedurende twee etmalen bleef het weer
mag wet-en, of zij ;nog allen in leven ultstekend, doch toen kwaim er een
zijn. Is er een I*an hen gestorven, dan storm opzetten. Onderwijl had "De
is dit zeker Berner Jorgensen. Hij was Hoop" reeds 580 oude zeehonden, aall
reeds vodg jaar :niet sterk, hij was een boord, stuk voor stuk vet als speenvareerste klas stuurman - daar W:lS nlets kens. I
op aan te merken - maar hij was slap".
' De mannen, die llagenoeg zonder
Sivert keek naar de lucht, het was s faap nacht en dag hadden doorgeuitstekend weer, hij ~wreef zich in zijn werkt -. hoogstens hadden ze eens een
handen en was ,verheugd als een kind. uur geslapen - waren z66 doodmoe en
Sinds zij lweer in zee waren, ,had Mikal afgewerkt, dat zij als dronken kerels
hem -slechts een keer hooren vloeken. wankelden. Ook Lange Sivert had even
Dit was, toen Oscar Brevik, In phlats hard meegearbeid, evenwel gaf hij bevel
van op het ,hakblok, op de kan t van dat nil het eten ;allen naar kool koneen luik hout had gehakt.
den gaan. Hij 'zou wei aIleen aan boord
De derie dag nadat zij voorbij Tor,;- de wacht houden.
vaag waren gezeild, kregen ziJ het schljnsel van ,het jjs re zlen. Slvert ging onmiddellijk In 't kraaiennest en bleef daar
voorlooplg zitten. Het Ijs (was zijn g~oot
ste vriend, doch tevens zijn ergste vijand.
(Wordt vervolgdJ.
Dikke donkere tabakS'stralen daalden
uit het kraaiennest in :Zee en onophoudelijk .klonken de lbevelen omlaag
I
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lcgsschepen gebouwd, d.l. een gemlddelde .van pl.m.. 40.000 ton per [aar en, ook
de Iaatste [aren Is In 'den nleuwen aanbouw 'wei.nlg.verslapping"te bespeuren.a!
hebben de' vele staklngen, en het Invoe,i
ren van de. 40:"u~lge arbetdsweek op de
marinewerven: zeer ,vertragepd ge-:
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Groot complex 8lJoorwegwerken

dell opereeren, oneindig gevaarlljker
voor de Brttsche. scheepvaart :zouden
kunnen zijn dan de Dultsche o/z..booten in 1914,-1918. AIle slagaderen van
het Brltsche wereldrtjk komen Immers
in het Kanaal bij elkaar. Op het hierbij
gevoegde kaartje zijn de seheepvaartroutes naar en van het Panarnakanaal,
Zuid-Amerlkaansehe
en
Zuld-Afrlkaarische havens gestlppeld. Dagelijks
bevlnden zlch in het zeegebled van ~it
kaartje rulm 300 Britsehe schepen van
meer dan 3000 ton.

gerst den Iaatsten tijd is : ~rankrijk
De groelende beteekenls van het
weer begonnen met den .aanbouw ,Val\ luchtwapen in de Mlddellandsche ,Zee
Oedurende den wereldoorlog werden slagschepen of beter sl~gkrruisers, (zooals en het sterker worden van de' Itallaanongeveer .700.000 man uit Noord-Atrlk~ de "QUllkerque", en "Straszpo~rg" van sche zeemacht 'is voor Fral1Krijk een
en, Sellegal naar Frankrijk getranspor- 26.000 ton, die, als ~;uitw90rd. op de voortdurende zorg, orndatt lngeval van
I

teerd ;, ook In het onverhoopte geval,
dat wederom een oorlog in West-Europa ,ultbreekt, rekent Frankrijk op ~ijl~
zwarte _troepen. Het intact houden van
de verblndlngshjuen met de Noord- en
West-~fr)kaansche havens is dus voor
Fra,ll~ijk een kwestle van leven of dood
en het is derhalve logisch, dat er bij de
samens~elUng
en oorlogsvoorbereiding
van de' Fransehe zeemacht in de allereerste plaats rekening wordt gehouden
met de prlmaire taak, welke deze vloot
zal worden opgedragen. De heropbouw
van de Fransehe 'marine, die in den'
wereldoorl?g minder presteerde dan
E~geland gehoopt had, is sedert 1922
kraehtlg ter hand genomen. Van 1922
~ 1932 werd bijv. 400.000 ton aan oor-'

JD~utsehla,~d"~" .w~ren" ~edoeld'), doch
de krulser-, [ager- en o/z-bootvloot was
voordien reeds op pen gebracht. Vooral
de zeer snelle flottil1eleiders van pl.m.
2500 ron: (opdeproettochten dernleuwste leiders werden' snelheden van 43
zeemijl p.u. bere(kb), die alle 'l?ui~nland"":
scne jagers' de 'baas' zljn, wordeli 'be"":
schouwd als zeer goe'de"convoo'lbescher:r:ners. Doeh oak als kapersehepen kunnen zij zeer weI gebr'ulkt worden! 'oeen
,wonder, dat In de ,jaren, 1931--,-1932~
toen het tusschen Frankrijk en Engeland allesbehaive rozeng~ur en mane&chijn 'was, er' in "de I Ilritsche marinebladen herhaaldelijk op' werd gewczen,
~at de Fransche "leiders" en o/z-booten:, d~e van Cherbourg of "Brest kon-

1
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een conflict met Italle ~e" verblndlngslijnen Algiers en Oran-Marseille. ern...
stig bedrelgd kunnen worden. ~et groote strateglsche belang der Balearen,
,die "a.h.w.: dwars op deze yerbindi~gslij-,
nen liggen,,,spreekt voor ,zleh~elf. Frankrijk is er ,dan ook nlet voor niets steeds
op ,(tit g~weest te trachten 'zlch van 'de
welwllHmde 'neutrallteit van Spanje te
verzekeren.
I

Een foto van 'de spoorwegwer ken ,in J\m~ter~~~-Oo~t; vQ0l"
den aanlag van nieuwe S'}OOrbal,en ~ijn gJ,'oote aa'\l\~oeien
,
zaml nco~g. ,
'

De ,wedergeboorte van de Duitsche
vloot en het Inzlcht, dat de verbindingslijnen over 'den cAtlantlschen
Oceaan veiliger zijn dan de veel' korte ...
re in de Midd. Zee, heeft, er toe geleid,
dat in de ~aatste 'laren de belangstelUng.
voor de ',,Atlantische route" sterk is
to~genomen.
'
,

,Frankrijk en Engeland Is, dat de 4, De duizenden vcroordeelden moet-en in
eilandengroepen: Azoren,: Madeira, Ca-: Frankrijk zelf ondergebracht, bewaakt
nar1sche :en Kaap Verdische ellanden en bezig gehouden worden. 'Dit zal aan ...
nimmer \&ebezigd worden als uitvals- zienlijke onkos,ten' met zi~h medeb~en...
bases voor o/z-booten en . vllegtulge~, gen, d!lar er nieuwe gevangenissen zulHand in hand daarm~de ging het in qie zoowel de handelsseheepvaart als de len moe ten worden gebouwd. Doeh tenstaat van verdedlging stellen der voor- Afrlkaansche troepentransporten ern- slotte, zoo r~kent men uit, zal,de bewanaamste havens. Dikar kreeg bijv. kust- ~tlge schade zouden kunnen berokke- king van .~e ,gevangenen minder d~n de
batterijen, doch bovendlen een gegraven nen. In het orgaan der Royal United nelft v.an het bedrag bedragen, 'dat OP
dok van 195 m, plaat~ biedend aan krul- Services Institution kwam onlangs een het DUivelseila:nd werd uitgegeven. Paar
sers van ~O.OOO ron, tel'wijl het natuur- artlkel voor waarin op de groote strate- produceeJ;tlen de gevangenen niets, zij
lijk ook als basis voor land- en zee- gische beteekenis van 'Freetown (Sierra leefden op kosten van den, ~taat, ,die per
vUegt~igen Is ingerieht.
Leone) de aandacht werd gevestlgd. In- gevangene ongeveer 15 franc per <lag
OOk de maritieme defensie der ',Ma- geval de Mldd. Zee-route te gevaarlijk mo-est uitgeven.' In Frank~ijk zelve zulrokkaansche havens werd sedert 1934 zou worden voor de Britsehe seheep- len voor -dit doel echter sleehts 4 a 5
krachtig ter hand genomen. De verbe~ vaart en de route rond Kaap d~ Goede .fr~nc noodig zijn, want de ge,vangenen
tering van de out1llige der West~Afri:" Hoop ,moet worden genomen, zouden de werken hier, waardoor zij gedeeltelijk in
kaansche havens ging echter gepaard~ convooien reeds bij Freetown moe ten hun eigen ondel'houd voorzien.
met het nemen van maatregeien, 'die de worden gevormd omdat dit de laatste
Het nieuwe wetsvoorstel dat binnendefensle der Noord-Afrikaansehe ha': Britsehe 'haven is waar dit veilig kan kort in de Kamer behdndeld wordt,
yens ten goede 'kwamen. Te Mers el gesehieden......,
eischt een algeheele verandering in de
Kebir bijv. nabij Oran worden groote
De Britsche en Fransche belangen levenswijze v~n de gevangenen, die van
ondergrondsche ol1eoorgplaatsen aan- gaan in het zeegebied bewesten Afrika Guyana naar Frankrijk terugkeeren. Zij
gelegd en de haven val1,.,.Mostaganem~ en ,rond Spanje, parallel en het is weI wOl;d~n. in afdeelingen v3:n 200 a 300 man
wordt ingericht als steunpunt voor o/z-~ te ,begrijpen, dat gel'uchten over Dui~- over het land verdeeld en ondergebracht.
booten' en jagers.
' sche activiteit op de aan Portugal be.. Het ondergaan van de straf zal ook In
Doch niet alleen aan de Afrlkaansehe hoorende Bissagos-ellanden, in Rio de Frankrijk niet bepaald een pretje ~ijn.
kust worden maatregeien genomen; Oro of Spaansch Marokko, eilistige on- Gedurende de eerste periode, hoogstens
zoo w<?rdt bijv . .t.e La Pallice-'Roehefort, rust verwe}{ken.
echter drie jaren lang, wor~en de geyanwaar de West-Afrlkaansche eonvoolen
genen cellulair bewaard, zonder dat zij
hun troepen moeten ontschepen ' e~n
.~~~~~~
J iemand anders mogen zlen of spreken.
J
steiger van 1000 m Iengte gebouwd,
,
"
. De volgende 5; 10 of 15 jaren ,Worden in
de gevangenisbedrijven doorgebracht.
zoodat er verschlllende schepen tegelijk
Voor. dezen tijd geldt een ahsoluut
kunnen meren.
spreekverbod. Wanneer nu de veroorBehalve de maatregelen, die het verdeelde tenslotte teekenen van' verbetesterken' der kustverdedigingswerken be~ ring vertoont, zal hij langzamerhand op
zijn vrijheid en de wederinschakellng in
oogen, wijst ook de gewijzigde dislocatie van de Fransche vloot op een ver,t "7N<M. . . . . .i** - . . . . . het burgerlijke leven worden vo-orbereid.
andering in de van zoo vitaal belang
De regeering heoft reeds uit eenige
zijnde plannen ter bescherming van de
departementen protesten ontvangen tetroepentransporten.
gen den bouw van een gevangenis in
Tot nog toe was het gros van de
hun gebied, daar zij voor den goeden
Fransche vloot gestationneerd te Tounaam -der omgeving vreesden. Anderzijds
lon, doch de laatste ~aren worden,
hebben eenige districten, o.a. st. Martin
stee'ds meer schepen van Toulon naat "Val zal er lllet de veroordeel- de Re, zich tot de regeering gewend, met
Brest overgeplaatst.
'
den gebeurell ?
het verzoek, de gevangenissen daar te
Brest is thans de basis voor het A t - '
':'
boU\'{en, wijl de locale leveranc1ers hierlantische 'eskader, bestaande ult 3 slag...
Frankrijk zal naar United Press meldt, van voordeel hebben.
sehepen, '2 kruisers, 9 flottieljelelders, in de komende lente, Fransch-Guyana,
Van andere zijde werd er weer tegen
20 jagers, 24 onderzeebooten, bulpsche-' het z.g. Duivelseiland, als strafkolonie geprotesteerd, dat men de gevangenen
pen' en bijbehoorende vUegtul~en. Zoo- ophefJen. Twee problemen doen zich dan goeder,en zou 'laten vervaardigen, waarals men weet worden deze dagen door voor. Ten eerste, wat zal er met de 6000 mede men de burgerlijke 'bedrijven zou
dit es~ader manoeuvres gehouden nabiJ gevangenen moe ten gebeuren en in de kunnen beconcurceerell. Oaarom heeft
de Westkust van Afrika, waarbij o.m. ~weede ,plaats, en dat is misschien de de regeering reeds besloten, dat voort-'
Dakar zal worden bezooht.
belangrijkste vraag, welke economische aan geen gevangenisproducten op de
Als men de hlerbijgevoegde kaart,goed gevolgen vloeien voort uit de verplaat- markt mogen worden gebracht. De staat
bekijkt, zal men dadelijk kunnen:' begrij- sing van de gevallgenen en de nieuwe zelf, in het bijzonder het leger, zullen'
pen, ,hoe uiterst belangr1jk het voor strafvoltrekking?
de afnemers van deze producten zijn.
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Ntic/my's ;vofLnis wordt ge'veld!
We.'p Grr CAUGH~' "

"", "'~\GGeR! 'I'va 60, A SAF'ER

WAY',

'

,"' t-:1Hn.' t>HU -rR\6E.!
HE'S GOi,A WALK' ALL.
,'200 M\\..ES\

Rangeeremplac~mellt "Va..

tergraafsmeer

Van heb station Muiderpoort in de
l'ichting HUversum gaande,' ziet de rei...
ziger links van hem een g\'oot pl$.teau
v~n zand opgeworpen, het to,eko'n1~tlge,
centrale 'rangeeremplacement van Am ...
sterd'am. To£nutoe werd op' aIle' stations
en ,overal waar dit over+ge~s mo~~lilk
was, een beetje gerangeerd. Men ;moesb
zicn behelpen. Wanneer het centrale
rangeeremplacement Wa t€rgraafsmeer
gereed zal #j~; zal Amste~dam vQldoende rangeerruimte hebben g~kr~gen 9m
de stations van het rangeeren te kunnen ontiasten. Het terrein, 'waar 'rulm'
1 millioen kubieke meter zand Is ge'stort,
komt ,dezer dagen gereed. In het ~oor...
jaar zal men dan, beginllen de sporen
(-11 de wissels te leggen.
Verbindillgsspoorweg

Voorts staat op het programma een
verbindingsspoorweg tusschen de lijll.
naar utrecht en het rangeer-emp~ce
ment WatergraafsJIleer, dat aan de lijn
11aar Hilversum is gelegen. Deze ver- '
binqillg,sspoorweg zal 't mogelijk maken,
dat de goederent'reinen uit de richting'
utrecht vrij van de stad en buiten de
stations om rechtstreeks naar het emplacement kunnen worden gevoerd.
Daarvoor is thans in volle uitvoering
de aanleg' van een spo-orweg van' Duivendrecht via Diemerbrug en Diemen
naal' Watergraafsmeer.

--
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,\-\E ESCAPES HE'LL"
51'ARVE."UH DEA1H TR'IIN'
lUt-\ HOOF ,tils,WAY E3ACK
HERE~ 'AN' IF HE DOriS
'~~:r .BAC\<, WHADDA
Wf;. ,CARE? "

l'lt. SEND 'H\M ou, ON
\'HI' DESSR1: \UK Spy ON

,H' WAY-- AN'

De reizlger, die met' den treln ult de
rlchtlng Hilversum, Amsterdam binnen
reist kan den gestadlgen groei waarnemen van het enorme complex Inge...
nieurswerken, dat in de hootdstad met
den
verzamelnaam "spoorwegwerken
Oost" wordt aangeduld, De opzet van
dit werk is in Amsterdam ten oosten
van het Centraal Station alle sooorwegen op zulk een niveau te brengen, dat
het gewone verkeer onder de spoorbanen kan worden doorgevoerd, ,terwijl de
wegen, daai'bij 'op hun normaal ntveau
blijven. Daartoe moeten de spoorbanen
ongeveer vijf meter worden opgehoogd.
Dit werk moet worden ultgevoerd zonder, dat de spoorbanen aanmerkelijk'
moeten worden verlegd. Het' verst Is
dit mogelljk op het traject tusschen het
station Mulderpoort en het station
Weesperpoort, waar de Spoorwegen
grond met de gemeente hebben gerund
.en den spoorweg zullen verleggen naar
de plaats, waar thans langs den ,Tugelaweg een ' plantsoen is gelegen. In dat
gedeelte, waarin ,ook ,de beruchte overwes van de Linnaeusstraat is gelegen,
Is men nog nlet I "met de ophooging' van
de ,spoorbaan begonnen, omdat de ingenieurs el· de voorkeul' aan hebben ge ...
geven te beginnen op de pJaatsen, waar
geen vrijet strook beschikbaar is en dienteng~vo'tge jal'~l1lange voorbereictingen
waren ~er~ischt.,Op ,(iie gedeelten, voox-,
name,lijk liggend,e in d~ nabijl1eid ,van
'het station Muiderpoort, moest het
spoorwegv~rk~er van de bestaande pa... "
nen af en op hulpbanen geleid worden,
ti:meincte'de oorsp'ronkelijke ~tr90k .vril
te krijgen om daarop de definitieye
werken aan te leggen.
De werken bij het station ,Mutderpoort
zijn thans zoov~r gevorderd, aldus de
4vpst., dat het treinverkeer over den
,spoorweg in de rlehting ,Hilversum thans
'loopt over tijdelijke hlagUgge'nde sporen,
:die zoo zijn omgelegd en uit elkaar geschoven, dat het nleuwe definitieve hooge baanwerk met zijn ktinstwerken tusschen de tijdelijke banen in is komen te
liggen. In de maand Juli zal vQor het
'~erkeer in de 'riching Hilv~rsum de
hooge baan met het dan gereed geko:men hooge perron van het station Muiderpoort in dlenst genomen worden. De
hUlpbfl,l1~n liggen thans' op de' plaats.
waar het toekomstige sta~~on gel?qu\yd'
zal' wo~den. Wanneer dus dez~n' zOpler
de .nooge spol't~n in di~nst "gesteld' ~ijn
er. de lage sporen ,kunnen w6i<Jen 'op~
'geruimd, kan met den' botiw' van hee'"
station Muiderpoort verder voortga,ng :
gemaakt worden. Reeds in het oogin
van t<le volgende maand zal het tegenwoordige station Muiderpoort ,voorgoed
voor het publlek worden gesloten om te
worden gesloopt.'
..
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BELEEDIGING STAATSIIOOf<'D

Met luchtballollnetjes

Veor de Arnhemsche rechtbank heeft
terechtgestaan een 36-jarige opperman
te Arnhem, die in Augustus,j,l. van het
balcon v~m zijn woning me~ W)lterstof
gevulde 'lu9htballonnetjes' opHet; waar':"
aan pamfletten war,en bevest'lgd met tie.
leedi~ep(::ien inhpud oV,er'het hoafd' van
clen' bevrienden' staat Ouitschland.
Vcrct'achte bekende ctat hij ongeveer
400 5,bo' ballonnetjes;' v09rzien' v~n een
pamtret, h,ad' opgelaten, in samenwerking Iriet twee andere personen.
De substituut-officler van justitie, mr.
Graaf van Limburg Stirum, achtte net
bewijs geleverd en e~schte veroord~e1ing
van' verdachte tot een week gevange...
nisstraf.
,De verJdediger, mr. :De Jong ul~, Am:)t,erda~m, ,betoogde, dat er geen, spr~ke
was van beleediging en vroeg vrijspraak.
De ,be ide personen, die verdachte, behulpiaam waren geweest· bij het vuUen
en oplaten van de luchtballonnetjes,
~toriden 'eveneens ,terecht. Tegen den
een, een 39-jarigen reizlger te Arnhem,
ward een week gevangenisstraf geeischt.
Wat dell tweede betreft, eell machine'bankwerker, eLschte het O. M. vrij, ,spraak, omdat het ten laste gelegde nlet
I::; bewezen.

a

Havikse kan de door sergeant Donderkop
met,hode' niet goed vinden. Het duurt
hem op die manier een 'beetje al te lang.
. Mickey net zoo'lang plagen tot hij dood 'Is?
Zoo'n taai kereltje' kan het nog weI een ja,ar
volhouden! En wat zou hij in die tijd niet,
kunnen ontdekken?!
"Je verspilt teve-el tijd, Pootje", zegt hij dan
tot sergeant Donderkop, "draag dat zaakje
maar aan mij -over, wil je?" En veelbeteekenend haalt Havlkse een zwaar kal1ber revolver
van onder zijll jas tevoorschijll.
,g~v9lgde

~aar daar
wil s-ergeant
Oonderkop .niets van weten :
"Ze krijgen ons dan vast 'en
zeker te pakken, Havikse",
zegt hij, "ik weet een veel
,veil1ger manler om dat ventje
kw'tjt te' raken! lk zal hem
,tot splon promoveeren en
hem zenden n~ar eell vijan..
delijk gebled' dat hier een
dikke tweehonderd m,ijl vandaan l1~t...... en te voet !

En ik verzeker je dat hij daar nooit aankomt! Tweehonderd mijlen door de woestijn, dat is zelfs voor, een kameel een heele
kiuif! ,Maar laten we aannemen dat het
morniel er doorheen komt, dan is ,hij nog
zuur. Je kent de woestijnwetten nog .niet,
man! Weet je ,w.at ze met spionnen 'doen ?"
En sergeant Donderkop grijnst daarbij
zoo gemeen dat Havikse nlet eens nadere
uitleg behceft !

1

"Maar laten we aannemen
dat die kerel er door rolt. Het
is onmogelijk, maar we moe-ten er rekening mee houden.
Dat hij dus niet in handen
van de Bedoe'ienen valt. Dan
moet hij nog die tweehonderd
m'ijlen . terug! Tweehonderd
mijlen door snikheet, mul
zand! En laten we aannemen dat hij ook dat kan!"
(hier moet 't Pootje toch even
om lachen) "wat kan ons dan
nog deren?

Ik \1'eef je op een briefje dat, 11)ijnheel' het Ml}isje zoo lang onderweg zal
zijn dat' we tijd in overvloed hebben om
de ,geheime papieren op ons gemak te
verkoopen! En daarna ......... !!" Een
hemelsche glimlach ~plijt nu Donderkop's gezicht in tweeen en, z'n oogen
glinsteren van vreugde als hij vervolgt:
"En daarna zett-en we de boel aan kant
en dan ...... foetsHe! !"
En in hun vreugde over deze fijne
gang van zaken ina~en'de twe~ spitsboeven een rondedansje!
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LIlcltt'l)(tctrt en AlttolYlObilisfne
: Oaf is ~e ~;ac:hfige P{o'ph~axis f!i!gen
lle~len
die ,~un oq',swqng virden in infe'die door den mdnd.
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-de Luchtvaart

Arrigo Balboni, kooper 'en verkooper van ·g:ekraakfe vliegUI~gen
Een stuk vliegtragiek
Als men Arrigo Balboni in de [aren
dat hij nog demonstratievlieger was,
had verteld, dat het hem veel beter zou
gaan wanneer hij zijn kist stuk smeet
en dan de brokkers stuk voor stuk
verkocht, dan zou de man waarschijnlijk
meewarig , de schouders hebben opgehaald. Maar de omstandigheden maakten toch, dat Balboni kooper en verkoo'per van gekraakte vllegtulgen werd en
zlch in die kwaliteit een naam verwlerf,
dIe in. 'de heele Amerlkaansehe luchtvaartwereld bekendheid geniet.
Aanlelding tot Balboni's debuut op dlt
origineele gebied, was - zoo vertelt
..Popular Science Monthly" - een stuk
vl1egtraglek. Enkele jaren reed~ had de
man g~~woegd, om in Amerika met de·
monstraUevluchten zijn ,kostje te vel'·
dienen. Maar het ging slecht, er viel
noowl!lijks zijde bij te splnnen. In'1924
kreeg aalbonl op een dag een ultnoo·
diging van Al Wilson, die voor de 'flIm
vloog en vlleg-meetlngs organiseerde,
om van San Francisco naar Los Angeles
te komen, waar op den Wapenstl1&tandsdag een vllegdemonstratie zou wOl'deli
gegeven.
Balboni gaf zijn' Ja-woo~d, toog op
weg, maar de pechduivel was de oorzaak,
dat hij met zijn Curtiss Jenny·vUegtulg
in de Callfomische bergen een nood..landing maakte, waarbij de machine
grondig werd gekraakt. Toen .Wilson de
droeve tijding vernam, beIde hij zijn
vrien.d op en baod: g~zen 50 dollar voor
het vllegtuig "zooals het er· bij lag" en
75 dollar, als hij kans zag het stoffelijk
ov~~scpot naar Los Angeles te sleepen.
Met behulp van I€en betgbewoner haalde
Balboni de gebroken Curtiss ui,t' elkaar;
vervoerde den zwaren motor langs een
ravijn, zeilde met den romp acht mij1
door de bergen ·tot de groote straatweg
was ooreikt en goolde den heelen rom~
mel wen op een a'anhangwagen, waiuna
hij, met de brokken ~en lap.gen weg: naar,
het bij Los Allgeles gelegen Mines vUegveld aanvlng.
Ver,koop van de botjc3 blijkt
Jllcratief '
In Lancaster stopte BalbonI om bij
een eet· en dl'inkkraampje lets te gebruiken. De eigenaar van de "hot dog
stand", die het bizarre transport aan·
schouwde, bleek een groot luehtvaattenthou.siast te 'zijn en bekeek 't Iwrak me,t
welgevallen. Balboni vroeg of er lets bij
was, dat hij kon gebruiken. Het resultaat was, da t de eigenaar van het eethulsje voor' 20 dollar eigenaar van den
magneet werd.
In Palmdale, een verder op den weg
gelegen eerizaam oord, zag de eigenaar
Van de gekraakte Jenny kans de as van
het onderstel van het vllegtuig voor 6
dollar te verkoopen.
;

I
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Zoo raakte hij Qveral lets kw~,t, want

in 'alle plaatsen was weI iemand, die
meentfe lets van de Curtiss te' kunnen
gebruiken of die het interessant yond
in zijn winkeltje of huiskamer ee~l brok
van een echte vllegmachine als pronkstuk op ~e hal~gen. Toen Ba,lbonl ,in Los
Angeles aankwam, had hij 75 .dollar in
zijn za.k en ,toch nog' het grootste ~e
deaIte van zijn deerlJJk gehavenden
tweedekker 'op zijn auto Uggen.
- En, zoo werd hem gevraagd, hleld
Al Wilson zijn belofte?
- Hij kreeg geen schijn van kan$
meer, antwoordde Ba,lb,onl Jachend. Die
'Curtiss had me ·350 dollar gekost om
hem op te bouwen, maar door hem na
den kraak stukje voor ,stultje te verkoo·
pen, $l~e.eg 'k er 930 'dollar YOQr terug.
Dt was meer dan lk met vllegen kon
verdienen".

vliegtuig te bouwen, maar I die, evenals
zoo velen, schrlk had voor de exorbltante prijzen, die de (abrieken voor
nieuwe onderdeelen plegen te vragen.
Balboni verscheen met net wrak voor
amateur-vltegtulgbouwer
de deur, de
bekeek net zaakje eens en zag, dat er
npg versehlllende brulkbare onderdeelen aan zaten, Voor' 80 dollar werd hlj
eigenaar van het karkas.
Een week later las Balboni in de kranten, dat twee vllegers ult :Fresno met
hun twee~\t~r onderste-boven waren
geland met voor hen 'tragische. gevolgen~
Den volgenden. morgen klopte hij iq
Fresno aan elk huts aan, totdat hiJ uit"";
gevonden had wlen het wrak 'toebehoor-'
de. Hij condoleerde eerst de famiUe ,eli
kreeg het gekraakte vl1egtuig' mee voor
15 dollar. Op weg naar huts verkocht hij
er voor 60 dollar onderdeelen van en
arriveerde in Los Angeles met romp,
vleugels en motor practlsch nog aanwe...
zig.
..,.- •
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En-hoe p'i1sl 'men
dnfis~pfi3clje mond.verzort)~n9 foe?

:6

He~l een';"oljdig: eenige,drpppers Odon~ een flail 9!as~a~er, •
goed o~roere" en met. de melkachtlge 'oplossl,ng 'fltnk
gotgelen en spoelen, Od o l is s t er k ontsir'eHend.
Reeds een 2 %-op!ossing' Vernl~ti91 bijna aile baclerien, . ,
wel.een ~ewijs hoe qced Odol w~rkt! lodien U gevrijwaard "
wilt blijven van infecfie door den rnond, spoelt dan 'den
'
rnond eenige melen daa9~ mP.t hel wereldbekende Odol,

sche natle' kan rekenen. Hoe meer bekend de eigenaar of bestuurder van een
gekraakt vllegtuig is of was, des temeer
geld Ide ~,souvenir hunters" voor een
lapje vleugeldoek of een eindje rompstijl ,besteden. Toen de vermaarde Arnerlkaansche sportsman Knute Rockne bij
een verkeersvllegtulgongeluk in de vlakten .van Kansas het leven verloor,
sprong Balboni in zijn vl1egtuig en vloog
naar het Oosten. Toen hij bij de plaats
van het ongeluk aankwarn, bleek niemand gerechtigd te zijn, het wrak van
het vliegtuig in zijri geheel of in gedeelten te verkoopen.

!

Road v~oor ge Luchtvaa,~t ~ge'iri,stalleerd

In het Mi~isterie van" \ Water~taat
heeft dezer dagen de beeedlgfng' .en. in·
stallatle plaats gehad van den voorzittel' en de leden van den Raad voor de
Luchtvaart.
De beeedtglng geschledde door den
Commlssarls : der Konlngin In ZuldHolland jhr. mr. .dr..H. "{\: van )<arne'"
beek. De voorzltter en alle aanwezige
leden van' den raad ' legden in handen
van den commlmssarls 'de in artlkel ' 1
van het K. B. van' 22. ~eptemQer ·1936
tot ultvoering vf\n 'de' ,luc,ht~aaftram
pen-wet om~chreve.n ,eed of belofte at.

"Toen deed ik wat ik anderen zag
doen", vertelde ',Balboni. "Ik verschatte
mijzelf ;vleugeldoek, triplex en andere
Bij de opleiding van militaire vlieonderdeelen, die verspreld lagen. Op weg
gers in Duitsehland wordt gebruik
naar huls begon lk het vleugeltrlplex
gemaakt van een "bommentapijt",
voor een dollar per vierkanten voet te
teneinde Ide l'eCrutell juist te Ieeren
v€rkoopen, maar taen het spul zeld-. mikken.
zaam werd, vroeg Ik hetzelfde bedrag
yoor .maar een klein stu.l<je. Toen ik
Vervolgens pad qe ~stll11atle plaat~
thuis kwam, had ik voor 260 dollar aan
door den ,m~l\iste~ van water&taat, jhr.
fragmenten verkocht".
I
overblijfselen heeft hij als rellkwie be- ir. Van -Lldth' de Jeude.
waard, ·maar zijn dollar kreeg hij terug
De mln~ter hleld da.arbij de volgenDe driem'lal ,opgebouwtle door -~vie,r per,sonim, die daar prijs op de toespraak, waarin \h'ij o.a. zeide :
Gee Bee
stelden, toe te'staan, hun handteekening
Reeds aanstpnds zal uw aandacht geOfschoon de "flying junkman" ei' op het rlchtlngsroer te :zetten, :\ raison vraagd wo~den voor- de- betreUl:enswaar~
niet tegen op ziet, groote afstanden af van 25 cents per handteekening! Bo- qige ongevallen, welke o'nders~he'iden
te leggen om een vliegtuigwrak te koo.- vendlen draalde hij er nog 60 dollar uit lljk 'op 16 en ;op ,19 dezer' twee Neder5000 Dollar Willst op door. pen, zoo bet.aalt hij toch ook voor het door Ide instrumenten, gashandles en landsche sportvUegtuigen hebhen' gebran(l beschadigde moto- beste wrak niet meer dan 15 dollar.
~
troHen.
'
ren
Van elk wrak dat hij koopt, bewaart hij veillgheidsriem,' die in de cockpit zaten,
I
zelf het een of andere onderQeel· aLs te verkoopen.
"Wel1swaar ,werd ook tot dusverre
Natuurlijk begon dit handeltje spoe· souvenir. Tot zijn collect1e beh09ren'
naar elk onge,val, hetwelk hler te landig de aandacht te trekken. Vrienden stukjes of brokjes van nlet minder dan
Op zijn gebled weet Balboni over~l. de, dan. weI in den vreemde aan een
gaven den man een hint', wanneer ze duizend vllegtuigen. Hij bezlt ook een munt uit te slaan. Want dat is feitelijk Nedefl,andsch lburgerlijk luchtvaartuig
hoorden, dat ergens een vllegtuig' ~en stukje van den romp van het Gee Bee- juist het geheim van zijn ondernemJngo; overkw:am, dOQr een des~undige cen zoo
beetje onzacht met de aarde in aanra- racevliegtuig, dat aan. drie bekende, Hij moet eruit halen wat eruit te ha.J uitgel!r~id mogelijk onder~oe,kingesteld,
king was gekomen. Vreel}1den belden vllegers het leven heeft gekost.
len valt. IllJhet geheel heeft hij de wrak~ doch, de bevoegdh~den van hen, 'die met
hem op, wanneer ze een gebroken vllegHet heet, dat het gebroken toestel n.a ken van meer dan 30 vetkeers- en post-; ~it i,c:mderzoek waren belast,
waren
tulg kwijt wilden. Spoedig kocht de ex- elken kraak weer werd opgebouwd, m~ar vllegtuigen en
1100 prive-vllegtuigen slecnts !zeer, spmmier omsch~even. Bodemonstratievlleger alles wat er aan het zal weI gegaan zljn als met den verhandeld, het eene als wrak in wat v:~ridlep ontbr~k de eisch van openbaaraviatisch "oud roest" te koop was. In knoop waar telkens een nleuwe jas aan betere conditie dan het ander. Er zijn held, die het yertfol.\wen zoozeer bevorSan Diego waren bij een brand in een werd gezet.
. natuurlijk ook afdankertjes onder, vUeg-, dert. Een en ande'r is thans uitvoerig ge.
vllegtuigloods zeventien Curtiss OX-5
tuigen die nergens meer goed voor ZijUf . ~egeId in de lUchtvaartrampenwet, welke
motoren beschadigd. Ret werd een groo·
Nadat Jimmie Doolittle in 1931 bij ,de want ·ook een vllegtuig kent zijn ouden allereerst haar ontstaan dankt aan den
te koop, ~want Balboni bood 850 dollar National Air Races in Cleveland oP' de dag ell zijn tljd van gaan.
voortreffelijken en voortvarenden arvoor de heele colleetie, die el- natuurlljl~ Gee Bee een wel'eIdsnelheldsrecord van
. 'beid van "de commissle, die onder uw
z€er onooglijk uitzag, maar toch nog 304 mijl per uur had gevestigd, verloor
Dat een wrak, hoe erbarmelljk het el' leiding, mijnheer de voorzitter, een onbruikbare waar bleek te zijn. Hij begon Lowell !Bayles, die Jimmie's record 'ook ultziet, ta<:h'altijd nog 'voor sommige derzoek instelde naar de mogelijkheid
de besmookre motoren met soda schoon trachtte te verbeteren, op datzelfde toe· menschen een aal1trekkelijk object van verhooging van de velllgheid van
W maken, knapte de krukkaswn op met stel het leven. Het werd weer 'o~ge- 'blijft, bleek onlangs, toen Balboni een het luchtverkeer".
2nverpo~er en na een paar' weken y/a-, bouwd, maar het jaar daarop ·veronge.- bij San Diego verongelukt .verkeers-. "De wet geeft U daartoe een rt\ime
ren al1e motoren verkocht. Ze ,leverden lukte Russell Boardman ermee, toen hlj vliegtuig kocht {Voor I> dollar mInus .'de bevoegdheid, want zij noodigt den raad
een netto-wlnst, op van bijna 5000 dol ...": startte voor· een poging het New York- motoren. Een week later vefhuurde hij uit om "indien de bevindingen bij het
lar.
Callfol'nie snelheidsrecord te verbete· het carcas aan cen fllmstudio in HoI· onderzoek hem daartoe aanleiding ge'Maar ,in hoofdzaak drijft Balboni's ren.
_
, lywood voor een dag, en kreeg daar 50 ven, den- MinIster van Waterstaaat zoo.
onderneming toch op ,het verkoopen der
Weer ward ·het toestel,'opgebouwd, .be-) dollar voor plus 25 dollar voor het danige voorstellen te doen als hij noobotjes van gekraakte vllegtuigen. En weert het ,verh~al, ditniaal om Cecil 'AI- transport. Weer een week later betaal- dig acht tel' voorkoming van ongevalniet aIleen aan llefhebbers 'van goed- len noodlottig te ,worden, die non-stop de een andere filmonderneming 25 dol~ len met luch.tvaartuigen". Mede worde
koop ve~krijgbare onderdeelen voor 'zeIt-, in recordtljd .van 'West naar Oost ,wllde lar voor het privilege om eel1 paar. herinnerd aan de fuime omschrijving,
bouw, d9Ch vooral pok 'aan "souvenir- vUegen. 'Allen verongelukten in den start. filmscenes te kunnen draa len bij he~ welke' de wet geeft van het begrip "ou-jagers", ·een glIde lle<len Vlaartoe ·,men 'Voor 1 ,dollar werd Balboni eigenaar wrak, zooal~ het daar op Balboni's oud geval",' wa(;\ronder, voor wat' Nederla~d
een groot gedeelt~ van de Amerikaan-' van den romp met staartvlakken. Deze roest-hoop lag. ,
sche luchtvaartuigen betreft, worden
verstaan aIle ongeva'llen, aan een luchtBalboni heeft ook een boek aange-' vaartuig overkomen, indien de velUglegd, waarin ,aIle' ,bezoekers, en bij voor· heid der inzittenden tengevolge daarkeur bekend- en beroemdheden, h'un van ernstig in gevaar is ge~racht of
<Bouwt ;U,v eigell KUlupeerwagell ! .
handteekening zetten. De collectle om· indien op grond van den, aard van het
De ,voornaamste afmetingen zijn: vat reeds 13.000 handteekeningen. D~ voorval de waarschijnlijkheid bestaat,
Dit Is nu eens met buitenlandsch,
koopman in avlatlsch oud roest noemt
doch iNederlandsch-Indisch fabrikaat!: lengte 3.40 l1}eter, breedte 1,70 meter en dat boek "Het 'gouden boek", niet om- dat uit een .onderzoek .le~.sen :kunnen
worden geimt of de wenschelijkheid kan
De heel' T h .. 0 t ten, .onze bekende maximum~hoogte 1,80 Imeter. Doordat dat het van goud zou zijn, maar omdat blijken van het stellen van voorschriften
&tadgenoot, bouwde dezen kanlpeerwa- het chassis zoo laag mogelijk gebouwd hij een goudeh kruis achter den naam ter Noorkoming van ·ongevallen".
gen te Batavia ,geheel naar eigen ont- is, is de wagen sUngervrij. De maten van elken beoeker zet, die op "het veld
Met den wensch, dat ond.er de sch~rp
werp en' ult eenvoudig, ' doch -soHede zijn opzettelijk zoo gekozen, dat zij nlet van eer" het leven Het.
zinnjge
lelding '.van den' voorzitter, ge.'/
materlaal. De wagen, die, zooals men uitsteken buiten de maten van een norsteund door groote en' veelzijdige ervahier ziet, van buiten. een aari1rekkellj- male...auto, zoodat het ,geheel gemakke·
IMomenteel staat achter de namen' ring d.er medewerkers op het gebied
·~an 185 vUegers- een kruisje......
ken indruk maakt, is vart1>innen op de lijk hantee~baar is.
Het totaal gewlcht bedraagt slechts
meest efficIenW 'wijze 'en toch blzon·
der smaakvol lngerlcht. Twee volwas-, 300 kilo! Daardoor ,kan zeUs de kleinste
sen 'personen . kunnen er ~ame1ijk ge- auto dezen kampeerwagen met gemak
l'ieflij k in [wonen: er bestaat ruime trekken. De bouwer beproefde e.e.a. op
(.
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der luchtvaart, het college steeds den
juisten weg zal weten aan te Wijzen,
verklaarde spr. den Raact YQ9r .~e
Luchtvaart ge'installeerd.

's Ministers rede werd' door den voor
zittel' van den raad, mr. dr. D. A. P. N.
Koolen, beantwoord.
4

De instelUng van den raad voor de
luchtvaart, zei spr., is het onmisbare
sluitstuk van het geheel van wettelljke
bepallngen, door's lands overheid voar
de luchtvaa'rt nbodzakelljk: geacht. De'
luchtvaartwet 1929, de regellng toezicht
luchtvaart 1928, het internatlonaal verdrag voor de luchtvaart 1933 mogen alle
onderdeelen van het luchtvaartwezen
hebben overdekt met een net v~. WElt·
telijke bepaling~n, het kwam er op itan
een' onafhan}<elijk orgaan· te wheppen,
qat, uitgerust met al de -beVQ~g~Iie4~'n
aan het openbaar gezag inhae~ent,,' bij
het voork:omen VF\n ongevalfen. ,·.kan
~aststellen of er ·.fouten zijn' gep1a~~t,
wie daarvoor verantwoordelijk'1s en: zoo
mogelijk wat te doen valt. om een der.
gelijk ongeval in de toekomst te voor·
komen.
"Moge het slechts zelden noodlg ~ijn, ,
Qesloot spr., dat een beroep ,op l<t.~n
Ra,ad voor de Luclltv~art mo~t WQ:{4en
gedaan'!.

•
Hooge "Premien "voor

-'Records
De belangrijke premien, die door het
Fransche luchtvaartministerie waren
uitgeloofd, en die voor het grootste deel
tot einde 1936 geldig waren, zijn verIengd en nu ,beschikbaar tot 1 Mei e.k.
Het zijn. de volgende prijzen:
Orootste :snelh~id ~n vlIegtl}igen::
maximum anderhalf millioen francs.
Grootste snelheid op '5000 K'm: maximum 40.0000 francs.

t

Oroo.tste sn.elheid ,in vllegtuJgen voor
,vrouwen: ,maximum 150.000 francs.
Af~t<lndsr¢~ord voor vrouwen in rechte lijn: inaximum '300.000 francs:

Deze af~aire ~eed <;len lp.,all een llcht
opgaan. Hij realiseerde zich, dtl.t ol1~er
bepaalde omstandighe'den, vllegtuigen
die op hun rug landen en daarbij gekr~~kt 'Y,or<;ien, of, die op een andere
mlnder elegante manler met de aarde
in aanraking kOJ}lep. oll). ~ekf.~u.keld en
g~eukt te bJijvel). li~gel), elg~nlijk l}og
meer waarct· zljn dan nieuw.
.

~J
J
j

\

Terwijl 11ij zich nog verheugde in den
lucratieven
v'erk~iOP van zijn eigen
Curtiss, kwam hem ter oore, da,t eer1
enthousla'st TQ.a~r oJ\voorzlcpti~ sP9rt-;
vlieger met· dlens Standard':tweedekker
ergens in de teJefoondrad~n pij Ventura
was blijven hangen. BaJboni sprong in
zijn wagen en Ie'g'de den afstand van 60
mijl af, wa~r ,l1ij het overblijfsel' van de
eens zoo 'trotsche Stan<;l~fd tangs den
weg zag llggen. De elgenaar was al erg
blij, toen hem 10 dollar voor het soepje
werden, geboden.
Nu wist de handige ArrIgo, dat er aan
den weg naar San Fernando een jonge·
man woonde, die bezig wa~ een eigen

slaapgelegenheld, een kook- en wasch- den Poentjak met een Opel 6 cylinder
plaats met electr1sche waterpomp, elec- 1,8 liter inhoud: de helling werd met
trische verllchting etc.
het grootste gemak, zander oververhitting van 'den ,motor of iets anders, geDe body wordt gedragen door wlelen haald.
met onafhankelijke veering; de wagen
'Zij nog vermeld. dat de voor den kamllgt in de bocht bizonder goed. De ca.
rosserie is zoo llcht mogelijk gehouden ; peerwagen bestemde stroom wordt geaBe verbindingen zijn aangebracht door l~verd door een accu, welke geladen
middel van hoekijzertjes. De ohderbouw wordt door den wagen, welke hem
van de trailer is vervaardigd uit gegal- trekt.
Dit mOQie voorbeeld verdient zeer zevaniseerd plaatijzer van 1/32 inch. De
bovenbouw is ultgevoerd in triplex, over- ker navolging.
'spannen met zelldoek, waarop een alDe heel' otten, Zwembadweg no. 7
lumlnlumlaag is gespoten, tegen weers· alh1er, zal gaarne belangstellenden adinvloeden.
! I
vies willen geven.

Zooals men weet heeft Delmotte te
Istres' al een. ·voorloopige -poglng gedaan met zijn Caudron "Simoun", welke hem geen voldoening heeft gegeven ;
zoowel a an den motor als aan de schroef
worden
veranderingen
aangebracht,
waarna hij hoopt het snelheidsrecord,
te kunnen' verovel'en. 'Men weet eveneens, op welke wijze' Maryse Hilsz blj
haar poging is gewond geworden; en
men zal moe ten afwachten of deze
vliegster, na genezing, nog eens een poging zal doen. Zij zeide reeds onmiddellijk, dat zij bleef denken aan het' afstandsrecord. Hlervoor kan men eventueel ook van 'Maryse Bastie, die den
Zuidelijken Atlantlschen Oceaan overvloog, een aanval verwachten.

,

Het is dus weI. mogelijk, dat in de
komende lent.e eenige van de bovenge...
noemde prijzen door Fransche vrOtlwe-.
lij ke of manneJijke "azen" gewonnen
ztllien ·worden.
.

-;
. Op , het militaire ,vliegv('ld Le' Bourget is eell parade g~hou-.
den in tegen\voordigheid van maarschalk Petidn en, minister
~ot!,
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wordt de vraag naar onze

Batavia-C.
Noordwijk 38b
Tel. Welt. 349
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Hij behoorde tot een van die twljfelaars,
die niets gelooven zonder iets zelf te

hebben onderzocht.
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omdat zij uitmunten door:
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het feit dat 25.000 doktoren Sanatogen
aanbevelcn OIlI het herstel te bevorderen
en gczonde sterke menschen te maken.
.Nu weet hij uit eigen ervaring hoe goed
Sanatogen is, hoe snel Sanatogen weer
dat gevoeJ van jeugd en kracht doet
! .terugkeeren, kortom hoe Sanatogen
,
weer een geheeJ nieuw mensch
van iemand kan maken.
Laa took eens een flesch halen
om weer geheel en al op krachten te komen, om weer eens

'C H E 'R I BON.

Voor anonnementen, klacnten omtrent de bezorgtng van het Batavtaascn Nleuwsblad gelteve men
2:ch te wenden tot den Agent, den

felefoon 108,

a sv arm
f' : 7.~qO

Tjangkol 35

verkrijgbaar:bij:'

a u g.' .s a v 'e I k
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De verstandlge hulsvrouw vervangl
een duur en mlnder voordeelfg 9~·
recht d~or .een voedzame Ma~gl's
Soepi dit Is nlet aileen van belang
voor do gezondheld. maar ook veerdeeliger voor haar bourse
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Apotheken

Koningsplein Noord 12 (Pa.viljoen) Hoofd..
gebouw Huis van den lJeider) Tel!. WI. 874
ell 875 Huis v/ d: Leider tdestel II van 875.
Volvoeren alle opdrachten, op Detective gebied .zooals: opsporing Van personen, 011derzook diefstallerr, Interne famil1e aangelegenheden, tnllchtlngen over personen en
zaken, enz, Succes in vele' gevallen, geheimhouding te allen tijde verzekerd.

en Toka-,s.

154di te en 3e

manu met een voedzaam gerecht
ult to brelden.
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KELDER'S NACHTVEILIGHEI,DS..
DIENST

Verkrijgbaar

.tellen U In de gelegcnhefd om
zonder ncemenswaardlqe vermeet·
de ring van ~o5ten hat dagelijksch

MORGEN

gezond en stork te zijn. .

/'
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De Leider
\

w. J. KELDER.
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Radio-programma '5

gelsch) - 19.45 Concert (vervolg) - 21:0 muziek - 20.00 ~he Silver jstrings rr: 20.30
Nteuws en kolonlale koersen - 21.30 Radio- Jazz-symphonikers - 21.00 'Dansmuatek journaal '- 21.40 Muzlekkroniek - 21.50 .Le 22.00 Sluiting.
mouvement social" - 22.00 Opvoering van
"L'instinct" - 23.30 Koersen - 23.35 Slui-

1\. R. V. 0.: ,(SoeraIHtia)

tmg·.

109.89

Rome (E. I. A. 'R.)
DINSDAG

Nirom
Batavia I 126 1\1.,
18.03 Engelsche taalcursus voor begilU~en
den
18.30 Vooravondconcert - 19.00
Pe.rsberichten - 19.20 8erfeuze muziek 20.10 Avondwijding U.K.R.O.sJ
20.30
COncert Nirol11-0rkest - 21.30 Bridge 21.50 Populaire gramophoonmuziek - 21.55
Amstlu'd. openingskoer&-en - 22.00 Dansmuziek (aHeen over doe 5 archipelzenders)
- 22.30 Sluiting.

B. R. V.

Bandoeng II 103. Batavia II 190
}l~IlI 45
19.00 Nieuwsberichten - 19.15 Soendaneesch interlll'c:zzo - 19.30 Bijbellezing (0.0.
R.OJ - 19.50 Kerkelijke liederen - 20.00
Maleische kluchten van Kwa Toemboe
20.30 Oostersche Hawaiian - 21.00 Maleisch
programma van de M.V.•.Batang Arau".
Bandoeng II 103, Bata.vla. II 190
P~III 45, P~IN 29
22.30 Voortzetting 'Malelsch concert- ~3.00
Arabisch
intermezzo - 23.15 Javaansche
gamelan - 23.30 Slulttng.

19.00 Gevarieerd progranulla. (relay)
20.35 Nieuws - 20.50 Concert (verzoekent.
nummers) ~ 21.15 Nieuws.. Cengelsch) 21.30 Nieuws (Chineesch) - 21.15 Zang-trio
22.30 Nieuws ,- 23.15 Nieuws - 23.55
Instrumentaal concert - O.lQ...Vocaal concert (volksUederen) -,0.30 :Sport- en laat..
ste nieuws.

\VOENSD1\G

•

'Nirom
~J.
; ~~

Batavia I 126

105 !\I.

t

6.30 GyuU1astiek - 6.45 LUchtige g1'amo-,
phoonmuzlek ;- '7.00 Oramophoonmuziek
(alleen over de 5 archipelzenders) - 8.00
Sluiting - 11.03 Damesgymnastiek - 11.25
Opera-prog'ramma -1~ Lunchmuziek -13.20 persbericht'.:l1 - 13.30 Populaire, gramophoonmuziek - 11.20 Persbe.richt€n (herhaling) - 11.30 Sluiting.
.
18.03 VOQravondconcert - 19.00 Persberichoon - 19.20 Dansmuziek -:;- 19.50 Populair
allerlei - 20.10 Oodsdi-enstig-cultureele leGeen uitzel1dillg
zing <I.K.R.O.SJ - 20.30 8erieus concert :...Bandoeng P. 1\'1. Y.
21.00 Zangrecital (b~riton) - 21.30 Gevarieerd populail' programma - 21.55 Amsterd.
68.03 M. en 90.63 M.
Zeesen
openingskoersen - 22.00. Populaire gramophoonmuziek (aUeen over de 5 archip-elze1111.00 Theemuziek - 18.00 Boston Prome- Zellllers: DJE 16.89, DJQ 19.63 (van 20.30 ders) r- 22.30 SluHing.
l1ade
orchestra. '- 18.20 Gevarieerd prolIur) DJN 31.45
gramma - 18.40 Persberichten. Op 90 M.:
Muzikaal programma - 19.00 Dansmuziek 18.25 Volkslied - 18.30 Lichte muziek ]9.20 E~r'H:l.ntocnr$us - 19:10 Concert door 19.30 Nieu'vs (Engelsch) - 19.15 Liclloo mude ~~blO€ders ~teiner ell hun Wiener or- zlek - ~O.25 Grooten aan de- luistcraars Batavia I 151.89 1\1., Batavia II 61.66 1\1.
chester - 21.30 Hongaarsche muziek - 21.50 20.30 Nieuws en economiach ov-erzicht
0l-"Cra-aria.'s ,.- 2;3.00 Dansmuzick - 22.30 20.15 De nieuwe nJaand wordt ingeluld I -.:.
7.00 Concert - 8.30 Sluiting - 10.00 Gra~'
COl1cocrt -- 23.00 Sluiting.
2).30 Nieuws en e-conomisch overzicht (Eng. mofoonmuziek. (AHren op Batavia 1)_ --:
DJE, DJQ en DJN, Ned. DJA en DJB) - 11.00 Vervolg gramofoonmuziek 12.00
21.45 Radiojournaal - 22.00 Boekbespreking Halfuurtje voor zi€keil en ouden van dagen
(SCluarallg)
- 22.15 Voor de jeugd - 22.30CQncert door ({.K.R.O.S,) - 12.30 Oevarieerd programOmroep-Orkest 23.30 Sluiting.
ma - 14.30 Sluiting.
,161.29 l\I en 88.76 !\I.
Zenders DJA 31.38 l<1. en DJB 19.7-1 !\J.
17.00 Gramofoonmuziek - 11.30 Persbe19.20 Nieuws (Duit.sch) - 19.35 Muzikaal r!chten - 17.45 Gramofoonmuziek - 18.00
16.30 Theemuziek - 18.00 Persberichten
- 18.20 Populair programma - 19.00 Me- programma -' ~0.15 Groeten aan de ~uiste Kinderuurtje - 19.00 Gevarie'crd programdisch-halfuurtje - 19.30 Dansllluziek - 20.00 raars - 20.20 Ni'euws en. economisch over- ma - 19.30 Oramofoonmuzi'ek - 19.45 BuiConcert door Wladimir Tanin's Oipgy band Zicht (EngeIsch) ~ 20.35 Duitsc,hland-echo tenlandsch overzicht door dr. L. F. Jansen
20.50 Franz SChubert progranll11a - 21.35 - 20.00 Vocaal allerlei - 20.30 Cocktail pro- 22.00 Sluiting.
De nieuwe maand wordt ingeluid I - 22.20 gramma: Lichte mm~iek. (Geen dansmuZangrecital (bas) - 22.50 Nieuws~n eco- ziek) - 21.00 iLezing over Zuid-Afrika - 21.15
nomisch overzicht - 23.05 Boekbespreking Vervolg cocktail-programma - 21.30 'Mau(Soel'ahaia)
- 23.20 Liederen van Hugo .Wolff· (sopraa11) rice Chevalier en Gracie Fields..J:-'. 22.15
Dansmuziek - 23.00 Sluiting.
\ ;,'
- 23.35 Sluiting.
109.89 1\1. en 61.29 !\I.

r-

Phohi

~.

,

B. It. V.

, Batavia II 190•

Zeu.ders: GSII 13.91, GSlt' 19.82, GS.B 31.55
21.30 Big Ben. Oouno<i's "Faust" (5de
akte) - 22.0~ ,1, was there". causerie 22.20 Lichte ori{estmuziek - 22.t5 SportV'crslagen - 23.00 Reisindrukken - 23.-15 """';';;':';";:;,':"
Cabaret;: - 2:-1.00 Nieuws en mededeelingen
-;- 0.20 Dansmuziek - 0.30 Sluiting.

Paris·Coloniale
Zender TPA 2. 19.68

~I.

. 18.25 Volkslied - 18'.30 Concert (relay Ra ..
dio-Paris) - 19.15 Russische kroniek over
het leven in ,Fral1'krijk - 19.30 Nieuws (Engel~ch) 19.45 Concert (vervolg) - 21.00
Nieuws 'en koloniale koersen - ~1,30 Radiojournaal - 21.40 CauS'erie over economische
aangelegenheden- 21.50 Causerie: De toolleelwereld - 122.00 Concert - 23.30 ,Koerse,n De jeugdige Koning van Siam, ,Alla'nda
Mahidol, die nog d90r geen staats2or·
- 23.35 Sluiting.

Rome (E. I. A. It)

gen wordt gekweld, wijdt deh in Ar063
met hart en ziel aan de wintersport

Golflengte 25.4 l\L Azie-uUzendiD,
lIongkol1g, 31.49 M., 15.40 - 22.40.' ,
Rio de Janeiro (BrazilH!) 31.S8 M.. 5.30 ......
6.15 uur (onregelmatJg).
;
l'tIelbOUJ'ne (Austrahij)' 31.55 M. WOOll84
dag, Donderdag. Vrijdag. Zaoordag 17.3t.19.30 uur.
; ;,:; i ;
Rome 31.13 M. en 26.4 M. reap.' ZOlld.,
Maandag, Woensdag, Vrijdag vana! 6.3& 8.0' uur en dagelijks 20.45 - 22.46: G.3'
1.30 uur.
, ,I
Bangkok 10.77 M. Maandags van 20.30-..
22.00.
",
Madrid 30.43 M. ~.i6 - 8.30 uur Zon<1'3
ZE~.nE-RS
1.30 - 3.30 UU1".
'
Ruysselede (HeIgH!)' 29.04 M. 2.01 -"8.3t
uur
'
Nfrom: Bultenzorg 182 M., Cherlbon lei
VaUcaan-stad 1984 M 23 00 - 23 10 Ultt
M., Pekalongan 92 M.. SoekabO'eml 193 M.
Budapest: Zonctags van' 21,30 tOt
Bando~n1g 120 M., en de Archipelzendert,)1) 19.52 meter. Maandags 6.3Q tot 7.3. oa
Eandoeng (Y D C) 20 M. 27 M. (P L P) en 32.88 meter.
'
'
Saigon. 25.50 19.30 - 22.00
29 M. (P M N), Soerabala I (Y D B) 25 M.
tusschen 8.00'-- 14.36 en 31 M. (Y D A) van
Singapore 225 M 19 15-20 15 Zondag.s:
6.30 - 8.00 en's avonds. TandJong Pr10k 11 45-1245
.,
"
<Y D A)' 50 M. tusschen 8.00 - 14.30 en ot"
"
£l~~M!aa!!!~~'~"'C~ID!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~
99 M. (Y D A) van 6.30 - 8.09 en '8 avondsqr;a
Nirom Oost.. en Midden-Java: Soerllbaia :.:;
II 196 M., 8emarang 122 M.• Malang 191 M..
DJokja 181 M.. Solo 183 M.• TJepoo 186 M.
O.R. V.: Buitenzor~ 156.25 ~f.. SoekaboemJH2.18 M.
Luyks Batavia (CJ 143.01 M., aIleen werk.dagen 8th - 10 ell 6' - 8 uur.
Van Wingen. Pelt81011gan: 111.74 M.• 8oe. die zich op de fucht-maHeditie' van
rabaJ& 140 M., 8emarang, 103.09 M.. M&
het Bat. Nieuwsblad hebben ge~bon"",
~Jang 91.74 M.. Madloen 107.53 M.
neerd, zenden ons ongevraagd' de
Radio Uolvast, 8OeraJ>aJa: 169.6 M.
Penang, Z. H. J., 49.3 M.
hoogste foftuitingen.
,
Koala l.umpu.r, Z. O. E.• 4-8.92 en 110,10
Philips-RadIo, Eindhoven, elken WoellS.
dagavond op 19.31 M.
Modern - Aantrekkelijk
~itsburr (U. ~. A,) 4-8.86 M. vanal , UUf

19.00 'Geval'ieerd programma (l'e!ay)
20.35 Nieuws - 20.50 Pianorecit-al - 21.15
Nieuws (El1gelsch) - 21.30 Nioolrecttal 21.45 Causerie - 22.00 Vocaal en instrumen105' !\I.
taal programma - . 22.15 Beantwoor<ling
8:30 O~mbang kromong, - 9.00 Moderne rappo:d:en - 22.30 Nieuws - 23.45 Nieuws ArabiSChe liederen - 9.20 Krontjong - 10.00 23.05 Vocaal en instrumentaal CQncert SLult.lp.g:j~ 112.00 Javaansche liederen
- 0.30 Sport- en laatste nieuws.
1~.40 ~endaneesche ~licderen - 13.20 KrolltJ'on~.:.r- 1>1.00 Sluitmg.
~
11.00 Moderne Chineesche liederen - 17.30
ePendidikan" - 18.00 Wajang - 18.30 Persoericht'cn - 19.00 Lezing over Mohammedaansche Gcdsdienst - 19.30 AmooEeesche
liederen - 20.00 Oambaug kromong "Ngo
Hong ILauw" - 22.30 Sluiting.

l\.R. V.O.

B. B. C.

Zenders: GSD 25.53, GSC 31.32, GSB 31.55

Nit'om (l\laleisch)

v." O. ,R. O. ( (~Jalcisch)

R.V.JlI.J.

16.30 Mar~h - 16.33 Piano·syncopations
- 117.00 Jack Smith ~ 11.15 Persberichten
- 17.30 Karakoorstukjes - 18.00 Gevarieoerd Zel1ders: GSII 13.91, GSG 16.86, GSB 31.55
programma - 19.00 Foxtrots en marsch~n
18.30 Big Ben. Verslag boksmatch - 18.50
- 19.45 Sportpraatje - 20.00 ~rieuze muziek - 21.00 Zangnummers '- 21.30 Dans- Gramophoonmuziek - 19.00 "In tIle making" - 19.20 B.B.C. Empil"'e-Qrkest - 20.25
muziek - 23.00 Sluiting.
N-ieuws en mroedeelingen - 20.45 Verslag
cricket-match - 21.05 Dansmuziek - 21.15
Nirom (}Ialeisch)
Sluiting.
'
Zenders: GSII 13.97, GSF 19.82, aSB 31.55
Batavia II 190
21.30 Big Ben. "World affairs", causerie 11.00 Gramophoonplatenconcert van be- 21.45 Geiger met zijn Orkest - 22.13 Vel'ken<ie
kl'ontjongzallgeressell - 18.00 Ja- slag boksmatch - 22.30 Concert 'rorquay
vaansche wajangfragmenten - 18.45 Mo- Municipal-Orkest - 23.40 Verslag cricketmatch - 24.00 .Nieuws en mededeelingell derne Chineesche muziek.
0.20 Dansmuzlek - 0.30 SluitIng'.
Bandoel1g II 103, PLP 21

B. B. C.
6.30 Big' Ben. iV-erslag cricketmatch - 6.50
DansUluziek - 1.<10 Bezcek aan Damdale
r.rweed Mills Peebles - 8.10 Nieuws en me-,
dedeelingen ' - 8.30 Sluiting.
Zenders: ,GSII 13.97, GSG 16.86. GSB 31.55'
18.30 Big J Ben. OrgellJcspeling - 18,'15
,.World affairs", causerie - 19.QO New Victoria Cinema-Orkest - 19.25 B.B.C. Theatre-Orkest - 20.25 Nieuws en mededeelingen - 20.45 OrgelrecLtal - ~1.-I5 Sluiting.

11.00 Westersche Hawaiian - 11.20 Kinderuurtje -;18.15 Diverse Javaansche liederen - 18.45 Ch!neesche !llUziek.
'
Bandoeng 11 1M, PLP 21
17.00 Chine'esche Pat 1m muziek - 17.30
Javaansche gamelan uit Solo.
Bandoel1g II, 103, P~I11 45
18.00 Javaansche lie<ieren. - 18.30 Krolltjongmuziek.
Ban40eng II 103 Batavia. II 190
. P1\U i 45
19.00 Persberich~n r- 19.15 Westersche
Hawaiian - 19.30 Dameshalfuurtje - 20.00
Radiotooneel van 'de vereeniging "Pendis"
- 21.00 &endaneesch Katjapi-Orkest met
zang.
Bandoeng II 103, Batavia II 190,
PlIlI 4S, P~IN 29
22.30 Lezing over den. Islam ..:.- 23.00 Arabisch intermezzo ,23.10 Voorll,etting
Soendaneesch katjapi-prograuuna - 23.30
Sluiting.
'

11.00 Arabi~he liederen - 17.30 Padvin·
Batavia I 15'7.89 1\1.. Batavia II 61.66 lU.
deruur6je .,- '18.30 PersberlchtJe.n
19.0()
11.00 Gramofoonmuziek - 11.30 I'€rsbe- Persoverzicht - 19.30 Chinee~he liederen
rlchten - 11.45 Gramofoonmuziek - 18.00 - 20.00 Ketjapl-orkest "Sekar Galih" ~
Hawaiianmuziek - 18.30 Accoroeon bands 22.30 Sluitng.
.
- 19.00 ,Wild West songs - 19.30 Orkestmu~iek 20.10 Gramofoonmuziek '- 20.30
Bridge - 21.00 "Lohengrin'" - 21.35 Dansmuziek - 22.00 Luchtige gramofoonmuziek
- 23.00 Sluiting.
16.88 ~I.

;"

~I.

, 6.30 M~usch -- 6.35 Gymnastiek - 6.50
Gramofoonmuziek - 8.00 Sluiting - 11.00
Marsch - 11.06 Filmliedjes - '12.00 Gramofoon:muzi'ek ~ 12.30 IOpera-muziek .:- 13.30
Gevarieerd conc-elit - H..30 Sluiting.
16.30 Marsch - 16.33 Potpourrieen - 11.00
Tl1e-emuziek., .. om 11.15: ondel'broken door
Persbel'ichten - 1:8.00 KinderuurLje - 19.00
Concert - 20.00 Operette 'fDas Schwarzwaldi
Madel" - 20.20 Dajos Be a orkest- 21.00
Cinemaorgel ..:.- 21.30 Dansmuziek - 23.00
BIUiting,

GolfJtngte 25.01 1\1. Azie-uUzendm.

V. O. R. O. (l\Ialeisch)

en 61.29

- 20.15 Groeten aan de .Iuisteraars - 20.20
Nieuws en economisch overzlcht - 20.35
Duitschland-echo .:- 20.50 "Der Rosenkavalier" - '21.50 iVoor de kinderen - 22.05 Uit
het Duitsche volksl-even - 22.50 Nieuws en.
Economisch ovel"zicht ~ 23.05 .Persoverzicht
- 23.?0 Damespraatje '- 23.35 Sluiting.

Bandoeuf( P. 1\1. Y.

Phohi

58.03 M. en 90.63 M.
6.00 Gramofoonmuziek - 9.00 Lichte muziek - 10.00 Concert - 11.00 Sluiting 13.00 Lunchmu~iek - 15.00 Sluiting.
11.00 Ziekenhalfuurtje door pastcorW.
Boogaarts o.S.C. Op 90 M.: Theemuziek 17.30,Kinderuur:tje. Op SO M.: 17.30 - 18.00
Vervolig theemuziek - 18.00 - 19.00 001\cert - 19.00 "The Moldau" van Smetana 19.20 Persberichtell. Op SO ryt.: Muzikaal
programma - 19.40 Piano-a~ordeollbands I
-- 2000 Solisten (muziek en zal~g) - 21 00
8erieuze, muziek - 2200 Val'iete - 23'00
Sluiting
.
•
.

16.88 M.
Geen uitzellding

Zeesen

I

Z~nders:

DJE 16.89. D.rQ 19.63 (,:an 20.3i
uur) DJN 31.45l\L

~8.25

ANDERE

I

23.30

Verlojgangers

,Volkslied - 18.30 Lichte muz,iek -(Engelsch) - 19"'5 Lichte muzlek - ;20.25 Groeten aall de luisooraars -20.30 Nieuws en e.collomisch overzicht ' ~
~O.15
Schubert-recital;- 21.30 Nieuws en
ccollomisch overzicht (Eng. DJE, DJQ :en
DJN, N'ed. DJA en. DJB) - 21.45 Radiojoul'l1aal - 22.00 Zangr-ecital ,(bas) - 22.30
}l. V. 1\1.
(SCllltU'a'ug)
17.00 Javaansche Ii~derell ,- 17.30 ArabiP,tris-Cololljale
"Vom Pastor sin Kau", muzikale scenes sche gamboesmuziek.
23.15 Tijdschriften-revue - 23.30 Sluiting.
161.29 !\J. en 88.76 l\l.
'fPA2 19.68
30.
.
Bandoeng II 103, PlUI f5
Abonnementen
Zellders: DJA 31.38 l\l. en DJ8 19.71 M.
8.00 Concert - 11.00 Sluiting.
\:
VoJllenbonds~ender (Radio Nations) 38.4J
18.25 Volk§lied - 18.30 Concert (relay RaCbuitenland J
,16.30 Theemuziek - 18.6') Persbel'ichten 18.25 Volkslied - 18.30 Concert - 19.20 en 31.27 M. ress>. Zondag.s 6.W - 6.45 u
18.00 Gambang-kromong - 18.15 KrOll- dio-Parls) - 19.15 Japansche kroniek over
19.00 Klassieke Nieuws (Duitsch) - ,19.35 CQn<:el't (vervolg) 8.15 ,- 9.45 UU1'.
tJongprog-ramma met zani.
het leven in Frankrijk - 19.30 Nieuws (En- 18.20 Jazz-symphoniallS
1~.30Nleuws

J.

.
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De Bestrijding 'van den

Vrouwenhandel

De. Volkenbonds-Conferentie geopend
Rode van den Directeur van Justitie

l

I

Nietuo insicht heejt sicl: situls de conjerentie
can. 11921 buan gehroketi
Tel' gelegenheid van den ann yang ----: de oogen kunnen openen voor nleuvan de Volkenbondsconferen tle voor de we levensbegtnselen, welke de maatbestrijding van den handel in vrouwen schappij voor een gezond Ieven behoeft.
en klnderen, welke hedenmorgen te BanDe gereglementeerde prostltutle
doeng werd .geopend, sprak de Directeur van Justitie, Mr. K,L.J. Enthoven,
Er is vergelljklng mogelijk tusschen
een rede ult.
de Conferentie van 1921 en die van 1937,
Alvorens zijn eigenlijke rcde aan te die ten gunste van de huldlge contevangen ' bracht spreker de deelnemers rentie uitvalt.
aan de Conferentte een uersoonlijke
Toen in 1921 de Regeeringsvertegenboodschap over van den Gouverneur- woordlgers te oeneve bijeenkwamen,
Generaal, die ,hem had opgedragen hen stelde de Nederlandsche delegatle voor
hartelijk welkolll te heeten. i
om in studle te nemen h e t ve r ban d
dat er bestond tusschen
"Son Excellence" (zoo Z€ide spreker)
"ejst- particulierelll'cnt heureuse de voir se den vrouwenhandel en
reunir icl dans un but hautement huma- h e t s ,t e 1 s e I van reg 1 e nitaire les representants de lao plupart des men tee r 1 n g. Dit werd OOen evenGouvernements de cette 'partie du mar-de
et de puissantes organisations benevoles. weI door de meercterheid verworpen,
Elle ne doute pas que l'elevation de vos wijl men vreesde de regeeringen van
motifs et votre vast-e experience n'aiSSurent de landen, waar dit stelsel nog heerscha. vas efforts un couronnement digne d'eux te, te kwetsen.
I
et Elle m'a. charge de vous exprimer Ses
voeux les plus ~inceres pour Ie succes de
\Veliswaar is dit vraagstuk toen in
vas travaux".
1922 op de a,genda van' de commission
•
Vervolgens heette spr. de gedele- consultative geplaatst, maar het heeft
geerden ook namens de Regeering van niet weinig moeite ge!\.ost om gedaan
te krijgen, dat men dit vraagstuk frank
Nederlandsch-Indie welkom, enz.
en vrij onder de oogen ging zien.
Deze Conferentie - zoo rging spr. voort
- beteekent een mijlpaal op den tot nn
In 1925 besloot de Volkenbond door
toe in den strijd tegen het groote euvel een Commissie van deskundigen €en uitvan den vl'ouwenhandel afg€legden weg. gebreide enquete te laten instel1~l} naar
In verband daarmede' wierp spr. eerst den toestand en d.e oorzaken van den
een terugblik op het verleden, waaruit handel in Vrouwen en kinderen in Eukon blijken welke groote beteekenis ropa, Amerika en Afrika. Dit onderzoek
deze conferentle kan verkrijgen.
strekte zlch ult over 28 landen en werd
op de meest grondige en deskundige wljVel'volgens wees spr'. er op, dat in ze verricht. Het omvangrijke rappol·t, dat
breede lagen van de Oostersche maat- in 1927 verscheen, kwam tot de conschappij, nog weinig inzicht ,bestaat om- cluste, dat de hoofdoorzaak van den intrent de problem-en, welke behandeld ternationalen vrouwenhandel was gelezuBen worden; die ma'atschappij zal de gen in het stelsel van de Reglementeeverschillende vragen ~n haar betee'ke~ ring der prostitutie en van de offlcieele
nis nog moe ten l~eren verstaan.
huizen van ontucht.
Geschiedenfs van bet overheidsoptreden in Judie

Mr. K. L. J. Enthoven.

profiteeren en zullen in vele opzicbten
niet genoodzaakt zijn om op diverse vragen nog e~m antwoord te zoeken". wijl
dit reeds gevonden Is.
In de omstandigheid dat binnen het
Volkenbondsverband de aandacht gelijkelijk van de OOstersche en van de Europ€esche landen op deze vraagstukken
wordt gericht, is een sterk 3thnuleerende kracht gelegen. In de onderlinge vergelijking van het bij het Volkenbondssecretaxiaat uit de geheele wereld verkregen Inateriaal, de daarovel' gevoerde
besprekingen en de corr'espondentie die
hiervan het gevolg is, is een machtig
middel gelegen om de verschlllende landen betel' tot hun taak toe te bereiden.
Verschil tusschell Oosten en
'Vestell
Toch verdient het aanbeveling om in
dit verband een oopaalde omstandlgheid
scherp in het oog te houden, n.1. het
diepgaand verschil dat er bestaat tusschen de structuur van de vele landen
in het Oosten en die van het West€n
uit ethnologlsch, sociologisch en cultureel oogpunt.
I
';
I

In 1933 werden de ond€rzoekingen
nog gecompleteerd door een enquete,
welke in diverse Europeesche steden
Niet andel'S Is het h~ Nederlandsch- werd gehouden, weI k e h e t s tel InditL Ook bier is bestrijding van vrou- sel van reglementeerlng
wenhandel en prostitutle nog vrijwel a f g esc h aft, 0 f n 0 0 1 t - g egeheel overheJidstaak.
ken d had den, om langs dezen
Het Oosten moet op sociaal gebied nog
weg het vraagstuk van een andere zijde voor ze€r primaire vraagstukken de opAis gevolg van h€ t Arrangemen t de te bezien, n.1. zich een oordeel t€ vor- losslngen zoeken, oplossingen welke men
Paris (1904), betreffende te nemen ad- men over de vraag of de
a f s c h a f- in Europa grootendeels - ten deele
ministratieve en politie-maatregel-en, fin g van he~ stelsel geen kwad€ ge- noodgedwongen
reeds heeft kunnen
voornamelijk tel' voorkomlng en op- volgen had gehad, noch voor de open- vinden.
sporing van de onderhavige misdrijven, bare gezondheid, nooh voor ~e openalsmede tot bescherming, eventueel re;- bare orde.
I
Al zal uiteraard in de landen rondom
patriatie van vrouw-en en m.eisjes werd
de Pacific ook het streven el' op gericht
in 1907 als autoriteit, belast met het
De algemeene 'Conclusie was OOen, dat zijn om uiteindelijk den toestand te bebijeenbrengen van aIle inl1chtingen om- de gevar€n van den vrouwenhandel en reiken, ,waarbij de bestrijding van de
trent ronselarij van vrouwen en meisjes, de uitbuitlng van vrouwen door soute- prostitutie in dlen breeden socialen samet het oog op het plegen van ontucht neurs, na de afschaffing van evenbe- menhang is opgenomen~ welke spr. zooin den vreemde, de officier van Justitie doe1:l, systeem, geringer waren geworden, even schllderde, toch zal daar eerst door
bij den Raad van Justitie te Batavia dat de sluiting der borde€len geenerlei gedegen grooowerk l.moeizaam de hoI
voor de gezondheld rSchadelijke gevoI- dem hiervoor moeten worden toebereld.
aangewezen. ,
Deze voorziening bleek al spoedig on- gen had gehad, dat de openbare oIde Indien men i11l de gegeven omstandighevoldoende. Het kwam gewenscht voor, . e~ velligheid onder deze afschaffing den op versch1llende punten aanstonds
een apar.t regeeringsbureau in te steUen met g€leden had e~l dat derhalve het te vel" ,zou willen grijpen, zou dit groot
vool' den strijd t€gen het euvel en daar- vraagstuk der pr?stltutie overal op veel nadeel kunnen toebrengen aan het totoe werd in 1935 overgegaan
krachtdadiger wiJze kon worden behan- tale ontw1kkelingsproces in het Oosten
,
.
deld, nu de publ1eke hul~en gesloten en daardoo1' meer schadelijk dan guns~ werken.
Het centrale punt in den strijd tegen waren. !
den vrouwenhandel Is nog steeds dlt
Welk een onderscheid derhalve tusDe Volkenbond heeft dan ook wljs ge-'
Regeeringsbureau. Het wordt tegenover
schen
de Conferentle van 1921 en die handeld door bij de samenste)ling van
de Regeering en het buitenland vertevan dit jaar.
de agenda voor de huidige- conferentle,
gen~oordigd door den Dlrecteur van
Justitie, terwijl de dagelijksche lelding
Had de Conferentie van 1921 nlet de de keus der te behandelen onderwerpen
is toevertrouwd aan een inspecteur.
beschikking over diepgaande onderzoe- te beperken tot de primaire, onmiddelkingen met ootrekking tot het vraag- lijk op de bestrijding van den vrouwenDe werkzaamheden van dit kantoor stuk, dat het knooppunt vormt van de handel betrokken vraagstukken, welke
zijn niet strikt ooperkt tot de, uit het geheele vragenreeks, welke met de be- spr. hiervoren aanduidde. Aileen 't vlerArrangement rechtstreeks voortvloeien- strijding van den vrouwenhandel sa- de agenda-punt ("possibilires de l'emploi
de, interna tionale verpllchting, doch m€nhangt, en was het derhalve nog d 'un plus grand nombre de femmes
strekken zich meer in het algemeen uit mogelijk, dat men In 1921 dit centrale par les autorites responsables .de Ia
over exploitatie van vrouwen en meis- punt van de agenda kon afvoeren, ten protection des femmes
jes voor immoreele doeleinden, ook bui- aanzlen van de Conferentle van dlt jaar e t des e n fan t s") heeft een
veel verdere strekking. Dit agendapunt
ten het gebied van den elgenlijken is het geheel anders gesteld.
beteekent
derhalve een eerste stap op
Vrouwenhandel.
den
weg,
die
Id.en strijd wgen de prostiVanaf 1934 het jaar waarin de voorHet kantoor heeft derhalve de be- bereiding van de huidige conferentie tutie socialiseeren d.w.z. in: breeder sostemming om een centrum te zijn van een aanvang heeft genomen kon men, ciaal verband plaatsen wll. Hiermede
zal evenwel tevens een geheele reeks
aUe Overheidsbemo€ienis ter bestrijding
nu het onderzoek in Europa eenmaal
van de zedeloosheid, zoomede een scha- op dit punt volstrekte ,klaarheid had van vraagstukken aan de orde komen,
kel te vormen tusschen Justitie en Po- verschaf.t, met volle vrijmoedlgheid dit die de besprekingen op gebieden zal
litie eenerzijds en de particuliere ver- onderwerp op de agenda van de Con- kunnen voeren, welke buiten het elgeneenigingen, die zich inlaten met de belijke terreln van de prostltutie en vrouferentie in het Oosten plaatsen. .
wenhandel liggen.
scherming van vrou.wen en kil\deren
anderzijds.
Vooreerst omdat de vorengenoemde in
De taak, die deze Conferentie te verhet Nool~delijk wereld-halfrond gedane
Naast dit Regeeringsbureau zijn €l' den onderzoekingen aan 'duidelijkheld niets richten zal hebben, is verre van eenIaatsten tijd ook particullere organisa- te wenschen pverlieten~ maar boven- voudig; omtrent haar resultaten valt
ties, die haar arbeid welbewust op deze dien omdat door den Volkenbond een- nog niets te voorspellen.
vraagstukken hebben ingesteld, maar zelfde onderzoek ook in geheel Azie was
Zij houdt echtel' velerlei mogelijkhehaar arooid staat nog ,v1'ijl geisoleerd', ingest€ld, dat in 1931 werd aangevanen althans in Nederlandsch-Indie ge- gen en in 1933 in een omvangrijk en be- den in zich, en al zal het resultaat afhe€l in den aanvang; zij bestrijken nog langrijk rapport wel'd gepubl1ceerd, dat hankelijk zijn van tal van zeer uiteenslechts een zeer klein gebied van het tot een gelijke conclusie komt als het loopende factoren, men kan niet anders
groote terrein, d~t bewerkt zal moeten rapport van 1927, n.1. dat het bordeel dan toejuichen, dat thans een eerst;e
gedaan wordt om die mogelijkheworden en hebben met velerlel proble- in A:zie het sterk.'ste bolwerk vormt te- stap
den te reallseeren.
men te worstelen, waarop het antwoord gen de pogingen tot bescherming van
nog niet aanstonds kan worden gevon- de door den Vrouwenhandel bedrelgde
Moge het den deelnemers gegeven
den.
'
(
zijn, bezield door den erstlgen wil van
vrouwen en meisjes.
De te houden conferentie zal daarom
Op dit beslissende punt Is er derhalve een doelbewuste en k1'achtlge samenin de eerste plaats groote propagandis- in het tljdsverloop van 15 jaren weI bij- werking, de wegen te vlnden om dQor
tische waarde hebben. Zij zal belang- zonder veel in de wereld veranderd. Er practische oplosslngen de euvelen van
stelling kunnen wekken voor deze vraag- is een omvangrljke arbeid verrlcht. De prostitutle en vrouwenhandel in de toestukken ; zij zal velen tot nadenken landen in het Verre Oosten kunnen in komst beter te bestrijden.
kunnen brengen; zlj zal vooral - even- dit opzicht In bijzondere mate van den
Spreker verklaarde hiermede de conals zul~ in ~ropa h~ft plaatsgehad in Europa verrlchten 'plon1er§arb~ld !erentle ge0p.cnd.

....

De Soerabaiasche Koeliestaking
Politie beschermt de werkwilligen
.Er is zooals Zaterdag reeds kort werd
gemeld een staking uitgebroken onder
de gootwerkers van den gemeentelijken
reinigingsdienst te Soerabaia.
Vrijdag jI. hebben 46 van deze werkUeden, die belast zijn met het reinigen
der goten en rlolen in het ressort Ketabang, Plampitan en Gent~ng, het
werk en bloc neergelegd, naar aanleiding van een nieuwe werkindeeIing, die
door de leiding van den relulgtngsdlenst
werd ingevoerd.
De oude toestand was, dat de gotenrelnlgers, na de atvoergoten ~n rlolen
van een ' bepaalde wijk te hebben
schoongemaakt, zich naar wijken begaven in heel andere dee len van de stad.
Nu is er een z.g. "bIok-systeem" ingevoerd, aldus de "Ind. Crt.", waarbij
het personeel van een wijk niet meer
naar een andere wijk behoett te gaan.
Dit brengt natuurlijk me de, dat de koelies achter elkaar door moeten werken
en geen tijd meer verloren gaat als gevolg van zlch begeven naar andere wllken. Voordeel hlervan is, dat een beter
overzicht van het werk wordt verkregen.
Ais gevolg hiervan heett de gemeenterelnlglngsdlenst fen overcompleet van
koelles verkregen, dat b.v. voor de wijk
Ketabang etc., de sec_tie waar de staking uitbrak, een ploeg omvat.
Vermoedelijk hebben de koeHes naar
aanleiding hiervan de hoofden bij elkaar gestoken en daarop Vrijdag eensgezind het werk neergelegd.
De staking omvat dus de geheele wijk
Ketabang, die in twee blokken is verdeeld, t.w. het blok~nabij de S. S.-spoorbaan en het andere in de buurt van
Ngemplak, verder het gedeelte aan den
Ondomohenweg en Kalianjar.
Zaterdagmorgen is het werk in genoemde wijken met nieuw-aangenomen
personeel hervat, doch daarbij hebben
zich eenige strubbeHngen voorgedaan.
Behalve de moe1lijkheid, dat deze nieuwe Heden met hun werk vertrouwd moeten worden gemaakt, hebben er gevallen
van sabotage plaatsgehad.
Gereedschappen, toebehoorende aan
den gemeente-reinlgingsdienst, werden
vernield, terwijl de nieuwe koelies, vermoedelijk onder bedreiging, van hun
werk werden afgehouden.
Hierdoor was de leiding van dezen
gemeentelijken dienst genoodzaakt, de
politie in te schakelen. Personeel van
de derde sectle is er .nu mee belast, een
wakend oogje te houden op de reinlglng
del' goten in bedoelde buurten voor 't
geval er verdere sabotages en mogelij ke
intimidaties van de zijde der stakers
zouden plaats hebben.
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Kruiser "De Ruyter" op 'tveg

Eerste tlageti uan. boortl 'van den oorlogsbotlem, - Ret [(€Cnaal in mist, - Schepeu schuloeii onsichtbaur
'ooorblj, - JPiglrt gepasseerd

. ficier van benedenschip met onderge..
schikt officier van benedenschlp houden een wakend oog bij de algemeene
(Bljzondere correspondentle)
bedrijvlgheid.
Oefeningen worden er den eersten
Din s d a g, 12 Januarl. dag niet veel gehouden :
tradltlege..
trouw is het Kanaal in den mist gezet.
We zijn vertrokken. Eindelijk, na al Lichtschip South Goodwin duikt plotde drukte, al dat jachtlge van dlen seling uit het grauw op, langen tijd al
laatsten dag, En we zijn de haven ult- zijn mistsignalen gehoord, een radiogegaan, terwijl de dulzenden ons na- pelling 1&. genomen. Ev.en voor ons Ugt
een meeleggertje, South Goodwin blijft
wuifden en nalubelden,
even zlchtbaar, dan wordt het weer
We komen op zee. waar de stiite ons opgenomen in de dulsternls. 's Avonds
overvalt, maar waar men een beetle wordt de mist zwaarder; op de brug
staat een officier in ollejas met Zuidtot rust komt.
I
wester; overal aan dek staan uitkijken.
Dien eersten middag gebeurt er wei- Af en toe weerklinkt de stoomfluit;
nlg. Ieder verwerkt zijn emoties op traag druppelt van de brug het neerelgen wljze, diep in zlchzelve, zoodat slaande water van den mist, wazig zijn
we daar nlets van merken. De men- de navigatlelichten te zien. Alles voelt
schen op de wacht loopen ouderwets koud en klam aan, stllte overal, de
te kankeren op het mooie koude vrles- stemming van de omgeving slaat als de
weer, hoog hebben ze hun kragen op- mist neer op de stemming van de mengeslagen, de handen diep-weggestoken schen die er zich een weg door banen.
in de IZakken van de fla.dderende jekkers. Af en toe een roep van beneden : Hallo
Hun 'witte broeken zwabberen om de op de brug ! Licht op twee streken aan
beenen en bijna iedereen poogt zich bakboord! Vele oogen kijken in de
door een paar onopvallende porren naar aangegeven richting, vaak is het fan ..
de tochtvrije hoeken te werken.
tasle, soms, even geruischloos als wij,
Egmond wordt gepasseerd ...... IJmui- scl1uift een schip voorbij, een tijdje nog
den en na de ingevallen schemerlng hooren wij zijn mistsignalen, daarna is
schuiven we langzamerhand onzen eer- alles weer stH en doodsch als tevoren.
sten nacht op reis naar IndiC! in.
Don de r d a g, 14 Januarl.
i
Op het mitrailleurbordesje staat de
uitkijk, wachtend op het oogenbllk, dat
Wight is gepas.seerd in het begin van
hij zal worden afgelost en naar bene- de dagwacht, te vel' weg om iets van
den zal kunnen verdwijnen, de warmte het eiland te zlen, zoodat we E'ngeland
in. Hij zal zijn kooi gaan opvisschen ult voorbij gegaan zijn zander iets te mer..
een del', kooienbergplaat.sen, en dan een ken van land of van beroemde krijt...
prettige klamaai opzoeken. En of er rotsen, voorlooplg zal deze "De Ruyter'~
vooruit gekaart wordt, of dat het strijk- de kans niet meer krijgen om hler ZOQ
je zijn eerste schuchtere repetities gaat thuls t~ raken, als eens de man waar...
houden, of er veel of weinig men.'5chen naar de kruiser is genoemd. Een nor1
zitten t~ praten, het 'zal hem koud la- maal begin van den dag wordt onder...
ten. Tot morgenochtend, biJ "overal".
broken door een serle signalen: wij.
Zijn aflosser Is al In aantocht, zon- ingewijden, weten dadelijk wat er aan
del' hartklopplngen verwerkt hij de 25 de hand is: Stuurboords oorlogswacht.
meter, die hij stijgen moet. De vinnlge, Het werk, waar we mee bezig zijn,
Ijskoude wind slaat hem plotseling te- schuiven we op zijde, haastig worden
gemoet, als hij, aan het elnd van het de belangrijkste zaken weggestopt en
laatste stukje loodrechte trap aange- ieder begeeft zich naar zijn vastgestelde
komen, het deurtje openduwt. '
plaats. Door den toren dringen de men..
Consignes worden snel overgegeven. schen naar bestekhut en navigatle..
Een ander betrekt den hoogen post on- brug: buiten er langs enteren de be ...
der den helderen sterrenhemel. De kim zettingen van de -zoeklichten naar hun
is niet te zien, alles boven het zee- posten; op de mltraUleurbordes:sen
lVIE ZAL DE 'VAKERS BE\VAKEN? oppervlak Is als met een waas bedekt. worden de mitra1lleurs voor het gevecht
steeds verder verdwijnt het l1cht van klaar gemaakt, torenbemanningen en .
Zonderlinge Nachtwacht In Djokja.
IJmulden achter ons. Vaag in de verte afstandwaarnemers verdwijnen in hun
torens, onder het ppperdek treden her..
In DjQkja werd de nachtveiligheids- passeeren schepen.
stellingsbrigades en de menschen VOOl'
dienst "Nacht Wacht" opgericht door
Aan boord zijn nu bijna allen in kooi den lekdienst aan met hun gasmaskers
mevr. P., die zich "Directle" noemt. De
"Directie" dIe reeds op ander gebied ge- verdwenen. Het is tien uur geweest, in de hand.' Kanonnen volgen de af..
toond heeft over zeer ,rijke fantasie te leder heeft in de volksverblijven zijn standmeters, het doel is een klein 'vIs...
beschikken, vraagt voor haar bewakings- strootje verwerkt en het wordt stU aan schertje, dIe verschrikt door de groote
dtenst aandacht per circulaire waarin boord. AIleen zij, die de wacht loopen, activiteit aan boord, een anderen koers
O.m. wordt beweerd: "Oat de nacht- staan op de dekken ......
gaat voorliggen en van het oorlogstoo..
veiligheidsdienst werd opgericht met
neel probeert weg te schuiven.
toestemming van den assistent-resident
Woe n s d a g, 13 Januar!.
Telefoons rinkelen, spreekbuizen wor-·
en de politie en dat het personeel beden
geprobeerd, de bulzenpost stuurt
staat uit geselecteerde krachten, bekend
6.30... Overal!...... Visioenen van een
bij de poUtie..Betreffende die toestem- al weer lang voorbij tropenverlof schie- vliegensvlug de berichten van de eene
ming van den ass.-resident kan de Loc. ten ons even weemoedig door het hoofd. centrale naar de andere, orders op de
!let volgende mededeelen. Mevr. P. ver- Even maar... dan dulkt ieder, min of brug weerklinken, snel nemen Ide kanonzocht den A. R. vergunning voor oprich- meer landerig zijn kooi uit, sjort met de nen een ander I doe!.
ting van een nachtveiligheidsdi~st voorgeschreven vier slagen en twee
Op het mitrailleurbordes voIgt inwaarop de A. R. schrlftelijk antwoordde, kopslagen zijn kooi, het hoofd in den structie in de moderne richtmiddelen.
dat een vergunnlng nlet werd vereischt, waschbak, een kam zorgt voor de rest Trots hanteert de instructeur zijn inmaar dat ,hij de oprlchting overbodig en en de nieuwe dag is ingezet.
structie, leest eerst een regel voor, kijkt
ongewenscht achtte.
Den heelen ochtend door Is het schoon triomphantelijk zijn auditorium aan.
De bekendheid van het personeel, geschip
beneden, alIes wat In de afgeloo- Vrlendelijk knikken de menschen van
selecteerde krachten, bij de politie is
pen
weken
stlefmoederlijk behandeld ja: het is hun duidelijk. De instrucniet zonder kern van waarheld, want de
is,
krijgt
een
extra beurt: gangen wor- teur kent dit knikken: met zijn eigen
politie heeft. uit ervarlng geleerd, dat
den
geschrobd
en geboend, hutten en woorden, in werkelijkheid een tweede
vele gezoohten van elders, zlch te Jogja
bureaux
worden
tijdelljk onbewoonbaar maal oplezen van de onverbeterlijke inv€stigen en daar dienst nemen bij een
verklaard,
de
Inventaris
llgt in een hoek structie, wordt nogmaals de zaak uitnachtveiligheidsdienst. De uniform is
gelegd: twijfel is verder uitgesloten,
dan een zekere waarborg tegen al te on- opgestapeld·; stoelen en banken worden
een
enkele kleinigheld zal, na overleg
op
de
tafels
gelegd,
kleeden
worden
opgewenschte .nieuwsgierlgheld van politle-zijde en niet zelden zijn het deze geslagen: forsche mannenarmen hal).- met den officier van artillerie, bij de
teeren zwabbers en schulers, de onge- volgende maal instructie worden uitknaapjes, die Inbraken plegen..
Om daarop eenlge controle ult te lukkigen, die willen passeeren schuiven gelegd.
Tot tijd van vastwerken wordt geoeoefenen is het personeel van "Nacht op hun hakken door groezelige drijfWaoht" geregistreerd, d.w:z. er zijn van partijen; korporaals van de mariniers fend, met smaak werpt ieder zlch op
hen foto's en vlnger-afdrukken geno- komen in het benedenschip weer in ac- hoeveelheden die hem door het zeuntje
men, en dat is dan de bekendheid bij tie en dirlgeeren de schoonmaakwoede worden toebedeeld, het gewone uurtje
de politie.
van de eene plaats naar de andere; of- rust, theedrinken, baksgewijs; 's middags word t er zwaar "gezongen": de
"zingende" menschen worden, geassisteerd door collega's met veel
water,
glimmend verschijnt het dek weer na
de behandeling.
Een enkele strafdienstgast worstelt
zijn uurtje door onder de wijze lessen
van den korporaal van de mariniers,
onberlspelijk 'hanteert hij zijn geweer,
hij weet weer waar hij moet beginnen
met ult elkaar nemen; zoo omzichtig
mogelijk omzellt hij het wegstroomende
water van het behandelde dek, als van
tijd tot tijd zijn militaire wandeling
over het dek weer een aanvang neemt.
Voor het weerkaartje ontstaat nu in
zee zijnde weer meer belangstelling, de
menschen verdringen zich om (~n toestand van de Golf te bespreken, dIe nu
langzaam aan bereikt is.
.De zon overgiet de "De Ruyter", helder blauw Is de lucht, een enkel wolkje
drijft aan den horizon. Een frisch windje ,droogt de dekken snel en maakt
kleine 'witte kopjes op het diepblauwe
water; krijschend volgen witbuikige
meeuwen het schip voor alval, om af
en toe, als er weer een lading door den
stortkoker verdwijnt, neer te vallen in
zee en gevechten te leveren om een
restantje brood. Op de Oceaandelnlng
zet de "De Ruyter" zijn koers voort naar
warmer streken, langzaam ~tampend en
slingerend.

Stuurhoords . oorlogswacht
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Britsch-l ndie en de Suiker
Outwlkkeling der Industrle schrljdt voort

I

Brvarlngen van onset: consulgen, te Calcutta
. Zooals reeds gemeld, vertoeft thans
hier te laude de heer d r, Ph. C. VI ss e r, consut-generaal der Nederlanden
te Calcutta, voor het voeren van besprekingen met de Ned.-Indische Regeering
betrettende de handelsbetrekkingen tus...
schen Britsch- .en Nederlandsch-Indie.
Op een hem tijdens een persgesprek
.in het Hotel des
Indes
gestelde
vraag, welke exportmogell] klleden
hij voor de Java-

sulker

za~

merkbaar, Er is thans een levend contract met Batavia en een der doelpunten van sprekers (hernleuwd) bezoek
aan deze gewesten Is: dat contact zoo
mogelijk nog nauwer te maken.
Op de in dlt verband gestelde vraag
wat zijn opinie was over het Instltuut
der handelswaarnemers, verklaarde de
beer Visser" dat het - mits in verband
gebracht met de consulaten - ongetwijfeld nuttig werk zid kunnen doen,
Wordt het instltuut bulten dat verband
gesteld, dan zoude het mindel' efficient

voor werken.

zoover Britsch-Indie beh'of, verklaarde de heer
Visser Qnmogelijk
te kunnen zeggen
wat de toekomst
zal brengen.
Wat hij, weI kon
verklaren was dit :
dat in 'BritschIndie zeIt de' sulkerindustrle zlch
,
blijft ontwlkkelen.
De mogelijkheid dier ontwikkeling dankt
Zij uiteraard aan de bescherming, welke
daar vel'leend wordt door de te haren
behoeve getroffen wetteUjke mllatrege~
len.
:Maatregelen, welke een 10, 20 jaar ge.leden niet voorzien zijn en waarvan men
evenmin weet of zij op'den duur zullen
of kunnen worden gehandhaafd.
Dat er voor de Nederlandsche en voor
de Ned.-Indische handelsbelangen in
het algemeen en stellig ook voor de belallgen del' Javasuiker wordt gewaakt
en gewerkt - en hard gewerkt - daarvan kan men overtuigd zijn, zoo verklaarde de heel' Visser, die hieraan toe'Voegde dat op zijn program ook staat
een bezoek aan soerabaja, dat voornamelijk zal worden dienstbaar gemaakt
aan het voeren van besprekingen over
de belangen der Java-suiker-industrie.
Van zijn reis daarheen, welke hij (via
Bandoeng en Semarang) per auto zal
maken, zal hij tevens gebruik maken
om zich nogmaals zoo goed mogelijk op
de hoogte te stellen van de situatie in
de suikerindustrie hier te lande, daarbij
ulteraard zijn indrukken toet-sende aan
die, welke hij opdeed van dezelfde indush'ie in Britsch-Indie, waar hij aHe
suikerstreken persoonlijk bezocht heelt.
Op ide vraag, of oak de Nederlandsche
machine-industrle eenig aandeel heeft
gehad in den b<mw der Britsch-Indische
suikerfabrieken, antwoordde de beer
Visser, da t bedoeld aandeel zelfs zeer
groot kan worden genoemd.
De vraag, of e1' 'veel Nederlandsch
personeel bij de Britsch-Illdisel1e ~ui
kerfabrieken werkzaam is, beantwool'dde de heer Visser met de m~dedeeling,
dat zulks ;3lechts betrekkelijk het geval
Is. Eenige Nederlanders nenlen daarbij
leidende positles in.

Overlgens merkt~ hij op,' dat dit een
punt 13, waarover hij evenzeer nog met
de Indlsche Regeering van gedachten
moet wlssele.n.

En wns!otw, !\Vat zijn wetenschap..
pelijke onderzoeklngen op de Karakorum betreft, ,antwoordde de heer Visser
op een desbetreffende vraag, dat hem
dltmaal de tijd ontbreekt voor lezingen.

,

I

Minister-president dr. H. Colijn verlaat zljn hotel te
voor bet maken van een rit door de Licbtstad.

Parij~

Europeesche en Inheernsche Kolonisatie
LVoor

<lit jaar ,c~n llliilliocn .ter .'beschikldng ,

Wij hebben reeds gemeld dat uit het
25 mlllloen-fonds een bedrag van ruhn
3,3 m.m. afgezonderd z~l worden voor
de kolonisatle, waarvan drie tOll voor
de Europeesche en de rest voor de emigl'atle van Javaneu l1aar, minder dlcht
bevolkte gebleden.

maken, zoodra de terreinen, die voor
een nader onderzoek en vervolgens voor
eerste inrichting in aanmerking komen,
gevonden zullen zijn.

Het verdient intusschen aanbevellng
om voor het jaar 1937 in leder geval rekening te houden met de mogelij kheid
De aanvulUngsbegrootingen betreffen- dat de emigratiewUligheid inderdaad in
Ned.-Indische ! rlUlllersholld de de verwerking van een bedrag van b-e1angrijke mate zal toenemen en mede
J 8.567.930.- in 1937 in totaal zijn thans bedacht te zijn op de mogelljkheld, dnt
naast'
I
I
De Bondsvoor-,dtter llaar JIolland?
bij den Volksraad ingedlend.
Wat de kolonlsatie betreft onUeenen
de terrelnen in Zuld-Swnatra
De afdeellng pengalengan van den wij het volgende aan de toellchting.
Netlerlandsch...Indlschen Plantersbond
reeds spoedlg meexdere terreinen zuUen
heert een vergaderl11g gehouden, waarDe verdeeling van. het bedrag van worden gevonden, welke voor een nader
in behalve cen groot aantal leden ook f. 3.377.000.- is als voIgt:
onderzoek In aanmerking kunnen worde bondsvoorzitter, de heer R. A. SchotVersnelling van de emigratie van In- den gebracht.
man, en de algemeen secundus, de heer
A. C. de BruYll, aanwezig waren, meldt heemschen van Java en Ma,doera naar
In verband hlermede Is het gewellscht
Buitengewesten, waaronder begrepen
onze Band9Cngsche correspondent.
al dadelijk voor het jaar 1937 een eenigshet onderzoek van kolonisatlcterreinen, zins ruim cre<liet te openen, zij het, dat
Bij de bestuursverkiezing werden de zoomede voorbereiding van de inrichmeeste del' ,thans zitting hebbende leden ting dier terreinen en propaganda daarbij dus voorop wordt g-esteld, dat
pet geenszins zeker, iSt dat het _uitgeherkozen. Het' bestuur bestaat thans uit J 3.000.000, Kolonisatie van Europ~anen
trokken bedl'ag ook inderdaad In het
de heeren M. Vrolljk, voorzitter, M. L. f 300.000, Transmigratie uit'Midden-Javan Battum, secretaris, H. J. van der va naiu West-Tjllatjap f 10.000, Opme- taa.r 1937 zal kunnen WO~del1, verwerkt.
Meer, W. Th. van Huut, W. J. Hubers ting en verkaveling van transmigratle- I Voor het overige wordt er ook thans
van AsS€uraad, C. L. T. Wlllers en L. J. terrelnen in Zuid-Indramajoe f 4.000, wederom de nauruk op gefegd, dat de
Ma1lland,
cQmmissarissen; 'de drle Transllligratie uit Noesa Penlda naar hlerbedoelde kolonisatle alleen dan tot
laatstgelloemde heeren maakten van Djembrana ! 13.000 en Transmigratie ~en goed resultaat kan voeren, indien
uit Sangl naar den vastell wal van Ma- streng vastgehouden wordt aan den
het oude bestuur geell deel ult.
nado f 50.OCt/.
elsch van cen geleidelijke ontwlkkeling,
~ Als afgevaardigde voor de Jaarvergawaarbij voor elk kolonisatiegebled de
Met
betrekking
tot
de
verdeeling
van
dering te Solo werd de heer M. L. van.
jaarl1jksche toevoer van nieuwe koloBattum aallgewezen. o.ver den beschrlj- dit bedrag over de jaren 1937 tot en nisten nauwkeurig wordt geregeld, en
met
1939
bestaat
uiteraard
nog
geen
vlngsbrlef Inzake het congres werden
zekerheid. De ramingen voor oat het streven er doelbewust op gericht
De heer Visser kon hler nog aan toe- ui~voerige bespreklng~n gevoerd, mede absolute
de in het jaar 1937 te bewerkstelligen zal blijven de kosten per hoofd zoo laag
voegen, dat in den laatsten tijd het aan- bet.reffende de kwestle van het buiten- uitgaven berusten dan ook nog voor een mogelijk te houdell, zoodat ook onder
tal gegadigden uit Nederland voor een landsch verlof.
gewone omstandigheden steeds voldoendeel op cen zeer ruwe schatting,
positie bij de Brltsch-~ndische suikerde credjeten beschik,baar gesteld zullen
De
reg'eling
van
het
'buitenlan.,dsch
industrie sterk is afgenomen. Hij .kon
De algemeene leiding van de emigra- kunnen worden om de kolonisatiewerkdit met zekerheid zeggen, wiji de daar- verlof werd algemeen 0 n vol doe 11 d e
tie van Inheemschen van Java en Ma- ~zaathhedell in haar groeienden omvang
gevOndell,
waarpij
werd
gesproken
van
toe betrekking hebbende aanvragen,
doera naar de Buitengewesten is opge- rte kunnen blijven bek9stigen.
resp. verzoeken. om 'inlichtingen vrijwel llqu1datle-polltiek van de regeering. In
dragen aan een "Centrale Commissie ; Op grond van deze overwegingen is
verband
met
het
feit,
dat
de
e1ndbesllsaIle door zijil handen gaan.
sin.g inzake genoemde regeling in Ne- voor emJ,gratle en kolonlsatie van In... ,de Regeering met betrekking tot de koDat de stroom vrijwel is opgehouden derland ligt, werd de suggestie gedaan, heemschen", welke commissle mede tot .lonisatle In de Lampongsche Distrlcten
heeft overigens deze natuurlijke oorzaak, den bondsvool'zitter naar Nederland af taak heeft zorg te ,dragen voor een doel- tot de overtulging gekomen, dat het dat de kansen vroeger - toen de in- te vaardigen ter verdediging Van de matlge coordinatle V1ali de door verschll- 'hoewel het opzichzelf wellicht mogelijl-i:
dustrie in Britsch-IndH~ nog gel1eel aan wellschen van den bond. Dit voorstel len de departementen en dlertsten in ver- ,zou zijn. om de emigratie naar dit gehaar aanvang stond - groot..er waren
werd gedelegeerd aan het hoofdbestuur. band met de kolonisatle te verrlchten :west tha~s in een belangrijk sneller
dan nu. Het feit mag tevens worden
Oaat
het hootdbestuur met het voorst.el werkzaamheden en voorts het ~ontact ~tempo te doen geschieden --.- nochtans
aangemerkt als een aanwijzlng, dat men
met de Hoofdey. van gewestelijk bestuur
zich in Nederland weer sterker gaat in- accoord, dan zal dlt als urgentle·voor- in de Buitengewesten te bevorderen.
stel
op
het
congres
worden
behandeld.
teresseeren veor de mogelljkheden In
Voor het jaar 1937 wordt gerekend
Het beleid van het hoofdbestuur, van op een ultgaat van rond f 700.000,- In
het eigen (overzeesche) gebied.
Dat ook andere dan suikerbelangen de bondslnstellingen en van de redac'tle welk bed rag zijn begrepen de kosten
tijden's zijn verblijf in Nederlandsch-In- van het orgaan werd met algemeene van het onderzoek van kolonisatieter...
die zijn aandacht zuBen hebben, ligt in st~mmen goedgekeurd.
reinen, zoomede dIe voor de voorberei.
de rede.
ding van de inrlchting dier terrelnen en
illaar de desertie klVClIlt hun duur te st~l1"
En in dit verband deed de heel' Visde kosten van propaganda.
~er n1et nadruk uitkomen van hoe groot
VRAGENDAG Ul'rGESTELD
belang de ultbreiding der econom1sche
Daarbij is o.m. gerekend op een ~oo.. "Die bieltjes l1ebbell at menigUll naar
Geen ,.cher maitre"
activiteit in Nederlandsch-IndH?, zoo,Us
In verband met de he den plaats heb· danige verbet,ering van de outlUeering
den duivel geholpell",
zij zich thans hl den jarbeld van het De· bende opening van de Volkenbondsconfe~ yah het Bodemkundig Instltuut, dat
d. geeft op, dat hij ook nlet blj den
partement van Economlsche Zaken uit, rel1t1e te Bandoeng is de aal1vankelijk op verwacht n1ag worden, dat zoodra, nieu..
Voor den Soerabaiaschen polltie..rechvoor de handelsbetrekkingen met de heden bepaalde eerste vragendag van we terreinen zuBen zijn gevonden, het ter mr. Duurvoort verscheen Zaterdag ..maitre d'Hotel" in den smaak kon
omliggende landen is. Op den consulal- den Volksraad uitgesteld tot 5 F'ebruar1 bodemkundlg onderzoek een vlot verloop H. v. M., oud 35 daren, .van beroep "pan... vallen en wijt dit aan een proces, dat
tusschen zijn ouders en den maitre
I(tn post te Calcutta althans is dit zeer a.s.
zal kunnen hebben. De kosten aan deze try-man", wonende te Amsterdam. Hem gaande was.
outilleerihg verbonden worden voor het wordt ten taste gelegd, -dat hij als scheDe politlerechter acht deze reden niet
jaar 1937 g~r~amd op rond f 50.000.
peling op het Nederlandsche schlp "MarVerder zal, zoowel op de bestaande I nix van, St. Aldegonde" namelijk als st~khoudend, en vl'aagt aan O. of hij
kolonisatieterreinen aL~ op de nieuw in pantry-man 2e kl asse , voor de re1s niet een stevlge borrel dronk, waaron~
gebruik te nemen terrelnen in Palem- Amsterdam - Ned. indie en terug zlch der 'het werk leed.
bang extra ,aandacht ge.wijd worden verbollden hebbende, opzettelijk en weBekl. O. beaamt dit, waarop de recnaan de landbouwvoorllchtmg, waarme- derrechtelijk deze reis nlet verder heeft ter dlt ma~r als l'eaen van de 111Jndel'
de naar schatting voor het jaar 19~7 meegel11aakt; door toen dat schip zlch cs oea e v~l'houding aanneemt.
')i
~
een bedr-ag van rond f 25.000 gemoeld gedurende die rets te Soerabaia beyond
Be~{].. deelt verdel' nog mede, dat de
zal z~n: Voor het overige draagt de ra- zich daar 8 Novembef 1936 zonder ver:
mi~g tot een bedrag Van f .700.000 van lof van bOOl'd te verwijderen en nlet "manre", V. M. niet recntvaanHg bejegende, en toen deze besloot te dese!'de 111 totaal ten laste van dlt artlkel te weer terng te keeren.
'
bewerkstelllgen uitgaven nog een zeer
~eer~n, wilde hij zijn vriend, waarmede
globaal karakter. Zulks ligt voor de
Tegelijkertijd stond ook' terecht D. nij reeds 8 jaren tezamen voer, niet
handd wijl 11et kolonisatievraagstuk O. 0., oud 26 jaar, van. beroep dek- aIleen te Soerabaia aCtlter laten.
eensdeels wordt beheerscht door de em i- pantry-man aan boo,r~ van de "Malnix",
Belu. G. werkte reeds 12 jaren bij de
gratiew11ligheld onder de bevolking op wien eveneens desertle oJ) hetzelfde Nederland, het drinken werd, in den
Java en Madoera, anderdeels door de tijdstip ten laste gelegd w6rdt.
laatsten tljd ergel' en daarom kreeg hij
aanwezigheld van voor de kolonisatie
eenige malen gagestrat. Hij is gehuwd
geschikte terreinen in de BuitengewesAls verdediger aan bek!. v. M. Is toe- en heaft een kmd.
ten, belde factorell, waarvan bezwaar- gevoegd mr. Planten, aan bek!. O. mr.
Beide deserteurs hebben zich den
lijk voorult te zeggen valt in hoeverre Soenarko.
morgen na. het vertrek van het schip
zij een versnelllng van de kolonisatie
bij de' Nederland gemeld, doch daal'
metterdaad mogelijk zullen maken. AIHet eerst wordt verhoord 0., dIe verleen de practljk bnmers zal kunnen ult- telt. dat hij op den bewusten dag met werd medegedeeld, 'dat de maatschappij
wijzen, In hoeverre de emlgratiewilUgde handen van hen aftrok.
heid door propaganda kan worden ge- v. M. van boord was gegaan om bij een
PoUtlerechter: Ja, die biertjes hebstimuleerd, terwijl men zich ook ten Chinees te gaan rijsttafelen. V. M. had ben al menlgeen naar den duivel geholoneenigheden
gehad
met
den
"maitre
aanzien van de kosterl van het onderzoek en de voorbere1ding~ van de inrich- d'Hotel" en wilde niet meer naar boord pen.
Beide deserteurs hebben in een JaEell loto waardoor Inell eell goeden in drnk kriJgt vall het llloofe winterland- ting van nleuwe kolonlsatleterreinen terug. G. wilde v. M. nlet in den steek
schap ell bet uit:stekende ~kUel(ein op den Hahnenmoospas ~biJ ;\delboden. eerst dan ~en reeeic v~rst~lling kan laten ~_n glng daarop ook v.an, bO,ord. ,
vaanscn hotel gelogeerd, welk v~rbmf
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Oevraagd over de kwestle der mogelijkheden van'Dleseltractle op de spoorwegen, ze1 de heer Visser dat hij daarvan niets wist. ;Hij had aIleen eenlge mededeelingen verstrekt over hetgeen terzake in Britsch-Jndie wordt geda~n.
Doch ook daar te lande oovlndt het
vraagstuk zich nog steeds in het stadium der proefnemlngen,. Daarbij komt
nog, dat de kwestle voor Brl~ch-Indie
In wezen van grooter belang Is, wijl daar
enkele spoorlijnen gaan door woestijn·
achtige gebleden, waardoor het vraagstuk der wateryoorziening yoor de locomotleven roms zoor moellijk wordt.

aangewezen Is om deze emtgratle voors... '
Depok
hands op dezelfde wijze en in denzelfden omvang te doen plaats hebben als
Jaarvergaderillg deelgerechgedurende de [aren 1935 en 1936 Is getigden
schted, Zulks komt hlerop neer, dat in
het jaar 1937 zoo mogelijk wederom rond
Zaterdag jl. had de jaarvergadertng
3.500 gezinnen (12.000 ...a 15.000 ztelen) van deelgerechttgden in het partlcullere
aan de Lampongs zullen worden toege- landgoed Depok in het gemeentehuls
voerd.
plaats. De voorzitter opende met gebed,
Voor de beide nieuwe terreinen in terwijl de secretaris een stuk uit den
Palembang zal het streven er op gerlcht btjbel voorlas
.
zijn om op elk daarvan in het [aar 1937
'
een kolonlsatlekern te vormen van rond
Voordat men overging tot de agenda,
1.000 gcalnnen.
werd den aanwezlgen medegedeeld, dat
Dit beteekent dus, dat het ill de be- er bericht van verhlndering wa~ binnendoellng ligt om, met Inbegrlp van de gel~omen van den Assistent-Re.SIde?t van
naar de Lampongsche Dlstrlcten over te \ Dmtenzorg, alsmed? van de)belde l~c~ts
brengen gezlnnen, in den loop van 1937 . geleerden Van del' I'as ~n I~.~aay~norll1k,
zoo rnogcltjk 5.500 gezinnen van Java zoodat het ag~ndapunt . ; bespreklng van
naar Zuid-Sumatra te doen emigreeren. de rechtspositie en het n.euwe reglement
Op grond van de tot dusver opgedane kwam te vervallen.
",
e
ervarlngen en In verband ook met de
, De notulen van de vorige [aarvergad verbeterlng van den algerneenen toe- ring worden voorgelezen ,en onver~nderd
stand in eenlge resldentles, waaruit. in goedgekeurd, Hierop vo.gde d~ begrooden regel belangrljke contingenten ko- tlng voor het boekjaar 1937~ die In een
lonisten vertrokkerr, kan wet als vast-I vlug tempo werd afgehan~e,d en waa;staand worden aangenomen, dat €en op geen en~ele aanmerkmg werd g ..zeer inten.'3ieve propaganda noodig zal maakt.
zijn om, overeenkomstlg den hiervoren
Daarna volgde het verslag omtrent de
bedoelden opzet, in 1937 een 5,500 tal steenbakkerlj. Het kapitaal, dat hiel'in
voor kolonJsatle geschlkte gezlnnen tot gestoken was, bleek afkolllstig te zijn
emigratie over te halen. _
van de opbrengst van afbraken. Het
.
bedrijf bleek verder rendabel te zijn;
Europeesche Kolonisatle ~elfs kon er een klein batig saldo worden geboekt, terwijl de verschlllende, '
De Regeering acht het aanbevelens- credteten vol~omen werden gedekt door
waardig ult de f 25 millioen-bijdrage de aanwezlge voorradel1.
mede een bedrag af te zonderen ten be\Vat de in aanbouw zijnde pamr behoeve van de kolonisatle door Europea- treft. werd medegedeeld, dat de werknen.
zaamheden waren stopgezet. Bij even~
Zooals reeds bij een voriO'e gelegen- tueele afbraak van de oude pasar werd
held werd medegedeeld: is hl~rbij weI in besloten d~n vrijkomenden grond aIde eerste plaats gedacht aan kolonisatie leen beschikbaar te stellen voor den
in Nieuw-Ouinea, doch kan ook aan- bouw van behoorlijke woningen, teiwljl
dacht geschonken worden aan kolonl- langs den' weg schaduwboomen dienen
satie In andere deelen van de BUi~n- te worden 'geplaatst.
/
gewesten en welllcht ook aan de op JaVerder werd in behandeling genomen
va tot st'and komende kolonlsaties op een voorstel van den deelgel'eehtigde.
cooperatieven grondslag,
G. A. Mlsseyer betreffellde den boum )
Daar thans reeds langs verschlllende van een zwembad. Zoowel het voor als
wegen rechtstreeks en indIrect van de het tegen werd overwogen, doch tot een
Overheld afkomstlge geldel1 voor de ko- besllsslng kwam het niet.
lonisatie . van Europeanen beschikbaar
Wat de door het Europeesche concern
worden gesteld, hetzij als onderswunin- op te richten leerlooierij aangaat werd
gen van de zijde van het Centraal werk- medegedeeld, dat oorspronkelijk gronloozen-com\t-e of de I. M. I.'W. dan weI den waren aangevraagd achter het staals aandeel In de loterljen, komt het tion, doch dat men tot afstand van deO'ewenscht voor het beschlkbaar te stel- zen grond niet genegen was geweest,
len bed rag In zijn geheel in handen te terwijl ook de oppervlakt~ te klein was
stellen van en in beheer te geven bij gebleken. Velen wezen echter nog e~ns
den onlangs ingestelden koloni.)atie- ten overvIo-ede op l~et belang voor Del'aad. Dit lichaam toch zal een plaats pok van een dusdanig bedrijf.
.
innemen boven en buiten de bestaande
Bij de verklezing van bestuursled8n
kolonisatievereenlgingen en het meest bleek, dat de niet herkiesbaren op hun
geschlkte orgaan zijn om de yetdeellng besluit waren teruggekomen, zoodat het
van den te verleenen steun te bewerk- heele bestuuf kon aanblljven, hetgeen
stelligen.
dan ook gebeurde, terwij! de heer Ch. R.
De Regeering heeft gemeend het be- Soedira, als !1ieuwe gecommittee.rde toeschikbaar te stellen' bedrag te moe ten tract. W'at blj dit age.ndapunt VIel op te
bepalen op J 300.000, welke. som ge!ei- merk.en wa~~ dat er In het geheel geen
delljk in den loop 'der jaren 1937/1939 ~andldat~nhJst, was opgemaakt. Men
kan worden best-eed, doch ale ineens aan scheen dit onde~hands te hebben gereden kolonisatiel'aad zal kunnen worden geld.
m:ergedragen.
De deelgerechtigde J. A. Jonathans
.
ging nogmaals in op het samenstellen
., .,-.,-.------- ..~van het nieuwe reglement. Aangez:en de )
voorbesprekll1gen met de ddvlseurs waEVANGELINE BOOTH
ren afgelast, was dit voorbarig en kon
el' verder niet op worden ingegaan.
Generaal Evangeline Booth heeft gis- Toch begint'de meening veld te winnen,
terenavond, nadat zij wa;:, ingeleid door dat er nu eindel1jk eens een eind zal
gouverneur Van der Plas, voor een eivoImoeten komen aan dezen tWijf€lachtlIe zaal gesproken in het Soerabalasche
gen
toestand.
Kunstkrlnghul~.
Een der ouderen wees het gemeenteMorgen zal zij 11 uur v.m. door de
radio een af~cheids\~oord richten , tot bestuur op haar tekortkomingen ten ophaar Nederlandsch-llldische vrlenden, zlchte van de ondersteuning van ouden
dat via alle West~rsche zenders van de van dagen en zieken, zooals deze In
het Depoksche reglement is vastgeIegd.
Nirom zal worden gebroadcast.
Wanneer eenmaal het n~euwe reglement
zal zijn ingevoerd zal dit niet meer plaats
kunnen hebben, daar dan dergelijke reA. Bertling
gelingen wettelljk worden.
G1.sterell, 1 Februari, was het dedig , Ten slotte zij nog opgemel'kt, dat
jaar geleden, dat de heer A. BertUng feeds na de openIng verschlllende deeloptrad als hoofdadministrateur der be- gerechtigden de zaal verlieten daar zij,
kende thee-opderneming "Sedep", in het I nn het voornaamste agendapunt vervalregen~schap Bandoeng, aldus lezen wij II len was, geen' hell meer zagen In het
in het A.I. D.
verder bijwonen van de vel'gadering.
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Ze hadden genoeg

'vai~

de pantry

door 0.; die' een f 20.- bij zich had,
werd bekostigd. Toen het geld op was
meldden zij zlch bij den ass.·resident.
Bekl. is getrouwd en heeft 2 kinderel1.
Hij heert berouw van het gebeurde.
Polltierechter: Ja, berouw heeft o.m.
die elgenschap, dat het steeds te laat
komt. Vrouw en kinderen zijn natuur...
lijk weer het slachtoffer.
Het blijkt :uit de verhalen van Van M.
dat de vele biertjes een hartig woordje
bij de ontstane
baloorigheld hebben
meegesproken. Bekl. v. M. heeft reeds
16 jaren dienst, bij de maat.schappij en
heeft door zijn desertie alles verspeeld.
De politierechter brengt hem onder
het oog, dat hij door zijn onverant...
woordelijk gedrag twee huisgezinnen in
het ongeluk heeft gestort. daar O. zijn
voorbeeld heeft gevolgd.
".
Mr. Planten vraagt waarom bek!. v.
M. In den laatsten tijd zoo dronk.
Bekl.: Ik had een tegenzin In varen
gekregen en verlangde naar huis. ,
Mr. Planten: Hadden andere menschen ook moellijl{heden met den maitre
d'Hotel?
, Bekl. ant~voord bevestlgend.
Een getuigenis van den administrateur wordt vool'gelezen, waarin wordt
verklaal'd dat de beklaagden aanvankelijk hun plicht goed deden, doch
verslapten en al meerdere waarschuwil1r!en en straHen hadden gekregen. Het
;'as de bedceling geweest om hen na
terugkeel' in Amsterdam voor ontslag
voor te dragen.
'De politierechter, na requisitoir en
pleidooien dIrect vonnls wijzend, noemt
de gepleegde misdrijven zeer ernstig,
acht generale preventie, noodzakelijk en
veroordeelt beide beklaagden leder tot
2 maanden gevangen1~traf,
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Wat de luchtpost heden bracht

In en om het Paleis Soestdijk, waar Prinses Juliana en Prins Bernhard na hUI1 terugkeer zullen wonen,
WQr~U thans hard gewerkt om althans de vert~4?~kell, dte tij4~liJ~ ~~ tro~~en ~~~q ~v~~dt;n, GQm~qr'i
' . ,,, .. .. . "
t;\~el t~ ~~!ake!l. _let le~l!e~ v~P' ~tt ~el~(Q9~ kaR~~,

1

lia het herstel van Prlnses Juliana heett het prinselijk paar Jdeier -dagen in de buurt van I{rynic~ zijll eersten ~ltf(\e•
tQ~ht gem"a~t i ftiJ\s Berohar\l fUmt zijll gemaltn ~iJ(t~us een ~90n~hQ"d,

He deputatles van den Soesoehoenan van Soerakarta en van den
Pakoe Alam zijn uit Den Haag naar Ned.-Illdia vertrokken. 1\lajoor II, J. Phaff, adjudant van II. l\f, de Kontngin, neemt afscheld
van de gemalln van. Pangeran AriQ Soertohamldjojo,

Het buwelijk van Prinses Alexandrine Louise van Denemarken met Graaf
LuitPQld zu Castell-Castell. De bruid aan de arm van haar vader, Prins UaraId, gefotografe.erd ten huize van Haar ouders voordat zij sleh naar de kerk
.
beg'll,

r)

De zitting van den Volkenbnndsraad te Geneve, ~ V.I.n.r. vooraan, achter de greene tafel: YVOll Delbos (Frankrijk),
\Vellington KQQ (China). die den Raad thans presideert; Avenol, .secretaris-generaal van den Yolkenbond ; Eden
(GroQt-Brittan.n.ie) en LitwinQv (Busland).
~ .;

r,

Ie carllava~feestell

I1et hcogtepunt van
te Weenell wordt ieder Iaar gevormd door het luist~rr)jke bal : in de Staatso pera te ,\Veenen. De leden van bet adellijke "Jung-Uerrenkomitee"
.
maken hun entree in ue groote ~~al,
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:,port en Wedstt-Ijden

President
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Den morgen VOOl' den grooten strijd
, was de stemming in het kamp del' Nederlandsche spelers ietwat gedrukt door
het bericht van het uitvallen van drie
spelers. Het verlie.s van Weber, maar
voornamelijk ,van Smit, wetd algemeen
als een geweldige strop gevoeld. Toen
men echter over de eerste schrik heen
was, vatten de onzen weer moed.
Naar schatting hebben zlch in het
Dusseldorfsche stadioll een 70.000 toeschouwers vermeid in de titanenkamp.
Toen de massa-uittocht een aanvang
nam, bleek de regeling even slecht als
zij tevoren tot in de puntjes verzorgd
was.
Over het vertoonde spel gesprokcn, de
mlddenlinie was van onze ploeg het
beste. En in deze midd-enlinie was Anderlessen de beste man. Hij was de werkelijke spil .van het elf tal, waarom heen
alles draaide. Een groot verschil vertoonde het optrede!l van Anderfessen
met dat van zijn Duitschen collega
Goldbnmner.
De Keuze-commissie had met de spelers afgesproken in hat eerste kwartier
wat meer verdedigend te spelen. Want
uit de geschiedenis - men denke b,v.
aan 1927, toen de Oosterburen te Amsterdam in den beginne een 2-0 voorsprong wjsten te vel'overen ~ is gepleken dat de Duitschers in dan aanyang zeer gevaarlijke offensieven kunnen openen en dadelijk al hUll aanvalsluacht ontplooien om den tegenstander
to Qverbluffen,
DOol'tastclld opellillgSspC)
Geheel tegen de verwachting der keuze-comnlissie echter vielen de onzen
direct aan en de vool'waartsen Haten
goed ,werk zien.

-

....... ---

Staatsspoorwegen

Ole der Westernjnen, rer nadere mdeertnz
~vOf ~e~l Vue! .tiXpwltali,,:e, ue stauonscllei

Nubetruohtlng .ooer Dusseldorf. - Spelers, 'die nlet kotulen
slapen, --- :Systelllllliek heeft haar tuuleelen, ~ D,e 110[landsche jllbelstenull;llg. - 1", Dultsche kllll"IJ
stilte .des g,.a!s
\

Dusseldorf was de afgeloopen dagen,
zoo ving de heel' Groothoff aan, ais het
ware overstroomd van Nederianders,'
waarvan het aantal niet bij benadering
Is te ,schatten en men kan e1' zeker van
.zijn, dat de zakenlui hiervan geprofiteerd hebben. Te meer daar de Hollanders na het .voetbal-festijn 'de bloemetjes eens fUnk buiten hebben' gezet.
El' h€erschte alom een enthousiaste
stemming. Spl'eker zelf werd voor dag en
dauw in zijn hotel gewekt door het gezang van "Wij zijn niet bang" en des
a vonds kon men geen rust vinden door
vreugdeI<reten als "wij gaan nog lange
niet naar bed".

VlERDE DtXD

overgepla~tst.van de E~ploitatle der S, S.
I~ Atjeh (SLatl~msdiel1st te Langea) naar

Ret Phohi-sportpraatje

Het wekelijksch sportpraatle, dat
gisteravond door den heel' C. J. Groothoff went verzorgd, was uiteraard geheel
gewijd aan een nabetrachting over den
grooten strijd te Dusseldorf.

~
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Van Heel ook was het, die in de laat-'
ste minuut de gJ;olldslagen legde voor
den gelijkmaker. Hij stond op het middenveld waar hij zich in het bezlt van
den bal wist te stellen. Door de geheete
Duitsche middelllinie brak hlj heen,
met grimmige verbetenheid braeht hij
het leer steeds diehter bij den vijandelijken doelmond. HiJ kon echter nlet
schietenen gar door naal' Wels. Deze
draalde even. De Duitsehers stormden
toe en Kiit was het goede moment -- er
was wat ruimte gekomen - en Wels
kon naar Van Spaendonc}{ voorzetten,
die tenslotte den gelijkmaker scoorde.
Een enorme geestdrift brak toen los.
De spelers omhelsden elkaar van vreugde en zeUs Van Heel viel een oogenblik
uit zijn rol.
Bas Paauwe voelde zlch op het botervette terrein in zijn element en leverde
goed werk. Zooals gezegd de middenlinie was het beste doch onmiddellijk
daarna moet de aehterhoede genoemd
\\orden.
Caldenhove, wellicht bezorgd door de
afwezighetd van Weber, vocht zoo krachtJg als eenIgszins mogelijk. \Vllders bleek
echter voor Weber niet onder te doen,
Maar later Ibleef Caldenhove op het
zelfde verrassende peil doorspelen. Wildel'S heeft een succesvol debuut achter
zich. Halle handhaafde am vanouds 'zijn
reputatie.
. lIet eerste doelpunt
Het eerste doelpunt ontstond eigenlijk door een misverstand. Uit een schop
van Guenther kopte Hohmann terug.
Van Heel 'aarzelde even, ~en lHalle, die
dacht dat .van Heel de bal 20U spelen,
aarzelde eveneens, en het volgende moment ging de bal tusschen de palen
door.
Het tweede doelpunt was houdbaar.
Volgens de vel'klaririg van Hal1~ zeU
echter heeft de gladheid hem parten
gespeeld. 'Hlerdoor kon lhij niet tijdlg
genoeg op den bal vaUen" die danook
onder zijn lichaam door in de Hollandsche tpuwen ging.
Wat de voorhoede betreft, men heeft
zlch hier te veel van vuorgesteld. Men
moet er echter terdege rekening mede
houden, dat in de voorhoede twee InvaUers speelden, terwijl Bakhuys zwaar
geschaduwd werd.
\
Goldbrlinner had deze laatste taak en
zooals gezegd zijn werk als spit beteekende hierdcor weinig. Spreker leek
danook een speltactiek, waarbij meer
aan persoonlijk initlatlef de vrije baan
gelaten werd, beter. Van de twee binnenspelers was van SpaendQnck het besteo Volgells sommigen. heeft hij beide
aoelpunten gemaakt.

Oerulmen tijd waren dt:! Oranje-hemden uitsluitend op de Duitsche helft
Heetjans was onvoldoende, zijn spel
werkzaam, Wilders kreeg het eerst niet was niet breed genoeg. Van Nellen was
al te druk en de debutant, die uiteraard ·goed. .
'
•
letwat nerveus was, kreeg hlerdoor geOp Wels kregen de Duitsehers door
legenheid zich wat in te spelen.
zijn voortreffelijke schijnbewegingen'
geen vat. Bakhuys (toonde zleh :als van
Hij geraakte zeer goed op dreef.
ouds een groot meester ondanks zijri
bewaking. Met . zijn lange beenen
Andriessen dacht er danook verder niet "schraapte" hlJ menlge bal naar zlch
meer aan als derde back te fungeeren. toe. Een 'paar malen loste hij gevaarEen vertegenwoordiger van de Maan- Hjke sohoten en ook eenige malen endagmorgen heeft zich tot taak gesteld kele gevaarlijke kopballen. Door de af, eens nauwkeurig het verschil te regis- wezlgheid van Bmit was hlj echter nlet
treeren tusschen het spel van den Ne- zoo uiterst gevaarlijk als andel'S..
derlandschen spi! Anderiessen en dat
De Duitsche ploeg was technisch
van den Duitschen collega D. Goldbrlin- praehtlg. Het was een getraind geheel,
ner, de schaduw .van Bakhuys. Uit in conditle gebraeht met de prachtlgste
nauwgezette vel'zameling van gegevens voorzorgsmaatregelen.
tijdens den wedstrijd kon hij constateeBewonde1'enswaardig vond . spreker
1'en hoe Anderiessen meermalen naar Szepan en' den Duitschen keeper Jakob.
Van Nellen speelde, een enkele maa]
llaar Bakhuys, en zoo n'u en dan naar
Systematiek
de binnenspelers. De Duitsche spll speel··
do gee n e n k e 1 e m a a I naar
"Het systeem van Duitschland is de
den linksbinnen en eenmaal naar den kl'acht maar tevens de zwakte van de
rechtsbinnen. Hieruit mag dan blijken ploeg", schree! eens een Duitseh Jourdat het Duitsche systeem lang nlet nalist.
Ideaal is!
En Groothoff onderstreepte deze woorAnderiessen was in de zen stl'ijd mees- den. De Dtiitschers waren !Over het alterlijk, hiJ spreiddel een groote geestdrift gemeen wat meer in den aanval doch
ten toon.
het is beter bij een dergelijke situatle
meer pijlen op de boog te hebben dan
De afspr~ak in de slaapkalner een systeem.
Wij hebben het record gehandhaafd.
Ais aardige anecdote verhaalde de In twaalf wedstrijden in successie werheer Groothoff, hoe eigenlijk de basis den wij nlmmer geslagen.
voor d~ze draw in een hotelslaapkamer
Is gelegd.
Het was Zondag een wedstrijd waarAnderiessen en Bakhuys moeten n.1.
bij welnig overtredlng,ell werden begaan.
op dezelfde kamer slapen. Anderiessen Dat Goldbrlinner 'gewond werd, lag gewas te zeer .vervuldi van den komenden heel buiten de schuld van Bakhuys, die
strijd dan dat hij kon slapen. Telkens hiervoor ten onreehte' met een vrijen
stak hij het licht weer aan en In on- schop gestraft werd;
vervalschte Amsterdamsehe kraehtterDe Franschman Le Clercq leldde ovemen herhaaldc hij, dat de Dultsehers rigens ultstekend.
niet mochten winnen. Hij gaf Bep Bakhuys de opdracht om voor de noodige
Na afloop was het in de kleedkamer
doelpunten te zorgen en toen eindelijk der onzen, kort gezegd, een bende.
de slaap des rechtvaardigen zich over
Bij de Duitschers heerschte de stiIte
belden ontfermde, was het vast In hun des grafs.
gemoed gegrift: De Duitsc'hers.zouden
Hierop haalde de heer Groothoff tot
niet zegevieren !
slot nog eenige citaten uit Dultsche 'blaVan Heel heeft een keurige partij te den aan, die aIle den strijd! uitvoerlg
zien gegeven op de links-half plaats. Het commentarleeren.
was zijn vier en vijftigste internationale
AIle bladen waren yol lof over het spel
wedstrijd en .vanzelfsprekend nam hij der onzen, al achten zij danook het
de zaak flegmatlek op. Hij Is eehter een Du~tsche elftal jtechnlsch beter. Enkele
man van doorzetten en dezen wedstrijd .bladen, zooals"Der 1\&ittag", meende dat
W~S hi) in tovvorm~
de Nederlanders velne heb1)en ge.hatfl.

Intendance
Eervol ontheven van de tijdelijke waarne-

mtna van de betrekklng van hoordadmt-

nistrateur bij genoemden dlenst J. M. J.
VOORHORSrr.
Overgeplaatst van SCeTabaia naar Weltevreden op het kantoor van dep Divlsle-Intendant de bij,het dienstvak der intendance
gedetacheerde kapitein del' Infanterle E. J.
DONK.
Met lntrekking van zijne tndeellng te
Bandoeng is na ommekomst van blnnenlandsch verlot wegens langdurigen dienst
mgedeeld te Soerabaia, ter beschlkking van
den beheerder van het gewestehjk tevens
garmzoenskleedlngmagazljn de 'adjudant 0.0.
conducteur HADEN GANDAREDJA.
Ingedeeld te Bandoeng, ter beschikklng
van den beheerder van het Centraal Magazijn van kleeding en uitrustlng de per
m.s,
"Sibajak" terugverwacht wordende,
sergeant-hulpmagaztjnmeester ZINK.

Scheepsberichten
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,Aarigekomen 1 Februarl

N.!. 5.5...Kidoel". gez. Zuidema, van Tji.
Iatjap, Agt. K.P.M.;
,
8," ANe;:> en van net Hoofdkantoor (MagaN.!. 8.5. ,jMerak". ges, Bottema, van. Pa..,
zijnscieust) naar de Exploitatie del' S S III
lembang, Agt. K.P.M.
z uid-Sumatra (Exploitatiekantoor) te FaN.!.8.s. u.Palopo", ges, Potharst, van soeIernbang, de 1e klerk C. H. VAN 'nORP en
rabata en tlagan st Api-ApI, Agt, K.P.M.
omgekeeru de id-em KADIS
Eng. s.s, "Ban Hong Liong". ges, stewart,
Overgeplaatst
van <i'd' Explcltatia der
'van Singapore, Agt. K. Gwan.
Oosternjnen (loc.-depot te SlUOtOPOJ naar
N.I. .5.S. "Tjlmanoek", gez. Keuning. '9an
die .oer Westerlijnel1 (id, te DJo~Ja) de
Yokoha1'hSlt en Cheribon, ~t. J.C,J.L.
machinist 3ae cat. HAHI.
Ned. 5.S. "Garoet". gez. oudenhoven, van
Ontslagen op verzoek wegcns lichamelijke
.
Rotterdam en S€marang, Agt. R,L.
ongeschixt.neiu, gerekend van 7 November
1Ned.
S.S . . .Jan Pietersz, Ooen", gea, LefU., eel'V~l en met recht op pensioen uit
feh3, van 80erabaia 'en Semarang. Agt a..
I..., Landsdlenst de commies V E BURGEMEESTRE.
. .
M.N.
l\Iarine
N.!. m.s. "Tosari", gez. Raap, van oostBenoernd tot 1e klerk, de ambtenaar op
en Merak, Agt. K.P.M.
wachtgeld, Iaatstelijk commies tel' Controle
Wegteils zesjarigen diensb acht maanden haven
NJ. S.S. "Van Waerwijek"L gez, Brijl. van
SOET1SNO en geplaatst op het Hoofdkan- verlof naar Europa verleend aan C. W.
toor (Atdeeling Personeele ZakenJ te Ban- HERINGA. directeur van het Marine Eta· Soerabaia en Cheribon, Agti. K.P.M.
doeng,
blissement te Soerabaia met bepaling, dat
Belast tijdelijk met d'a waarneming der hij zijne betrekking zal nederleggen op 16
. Vertrokken 1 Februari
~etrekKing
van commies. resp. adjunct December.1937 na afloop van zijn dienst.
Idem me). E. J. VELDT en J. p. '1'WIJSEL
Eng. m.s. "Raby Castle", gez. Harper, naar
ell de 1e klerk IKIK DARMA WIDJAJA
Pamanoekan, SingapOre, Bel.-Dell, Penang
Artillel'le
HADEN MARJOENANI WIHIODIPOE'I'Rd
en NeW-York.
en HADEN BASARAH
N.!. 'm.s. "Manipi", g-ez. de Vries, naar
Tijdel1jk belast met de waarneming del' Palembang.
Werkzaa)ngesteld gerekend van Dec'ember
resp. Janual'i jI. als volontair in opleiding betrekking van administrateur burgerlijk
N.I. m.s. "Majang", gez. Kouw, naar Ba.
voor adjunct-stationschef resp adjullct- a.mbtenaar bij den magazijnsdienst WIRA- tavia (Pasar-Ikan).
,. ,
opzichter en klerk, W. F. GUN:rHER en DISASTHA. ol1derluitenant-magazijnmeester
Eng.
5.5. "Hl\vre", gez. Vene, naar Sin·
del'
artilbij
de
Direetie
van
het
materieel
RADEN ENOCH NATADJIBDJA resp.
gapore.
SAMSOE, MAS SOEKATMAN MAS no- lerie te Bandoeng.
N.l. S.S. "Palopo", gez. Potharst, naar Che.,
serg'€ant-majoor-instruc.
Bevorderd
tot
MO en NJOO SWIE TJONO en H. R
!rIibon, semarang en Soerabaia..
F'LOHR en mej, E. PESCH en meJ, E. J. t'cur van de kustartillerie de Eur. sergeanten
N,I. ~.s..,Both", gez. Hofman, naar SinLESQUILLIER en g'cplaatst bij den Sta- KOEKKOEK. VAN ES. POLEIJ en BOS- gapore en Belawan Deli.
tionsdienst te Mr.-Comelis en Manggarai MA. in garnizcen te resp. Tarakan. Balik.
Eng. 3.S. ,,:f3an Hong Liong", gez. stewart,
resp. bij het ,dienstonderdeel Weg en Wer- papan, Tarakan en. Scerabaia.
naar Cheribol1 en Semarar-g.
ken (afd. Constructie en Bruggen) met . Idem tot sergeant-majoor-instructeur van
Eng.
3.5. "Rhexenor". ge~. Williams, naar
standplaats Modjokerto
Soerabaja en de. luchtdoelartiIlerie de Eur. sergeanten Cheribon.
'
_
BOOMSMA
en
MEDEMA,
beiden
in
garniDjember en op het Hoofdkantoor (afd,
N.r. s,s. "Tjimanoek", g-ez. v. Vulpen, naar
zoen
te
Soerabaia.
Personeele Zaken-Tikkerij) toe Bandoeng.
Palembang.
Overgeplaatst van de Exploitatie der
N.r. s.s...Merak". gez. Bottema, naar Soe·
• Boochweun
Westerlijnen (opsteIempIacement Batavia)
rabaia..
naar dIe del' Oosterlijnen Od. Sidotopo) de
N.!.• .5.5• . "Speelman", gez. Raap, naar
hoofdopzichtervoertuigdienst E, B, WEDDe two boschopziehter p. PORTIER is Oosthaven en Merak.
DING en omgek'eerd de idem E. COPPEN, toegevoegd aal1 den boschbehe-erder van
Benoemd tot opzlchter 113 klasse. de ambo Djember.
tenaar van buitenlandsch verlo! terugverwacht, laatstelijk idem W. F. A. HARDI en
geplaatst· bij het dienstonderdeel W'eg en
Werken (afd. Constructie en Bruggen) met
Batavi~
standplaats Kiaratjondong.
Werkzaamgesteld gerekend van 11 Januari jl. als volontair in opleiding voor
adjunct-stationschef H. M. VAN BARNEGEVESTIGD
VELD en geplaatst bij de Exploitatie ,del'
Westerlijnen) inspectie III (Statiol1sdienst
S. Ariyoshi Balemba No. 16, E, W. Bir.
te Bandoeng).
CIIERIBON
sak 2e Bakstraat 12, J. van Bommel, Boe·
Wel'kzaamgesteld gerekend van 1 Januar!
rendrechtsln. 36, B. M. Boodt Koningspl.
jl. als volontair opleiding voor adjunct-opOndertrouwd:
2d. 10, M. H. Bos Molenvliet O. No.5,
zichter, W. A. M. LOTH, M. G. THH.
W. F. J. Ch.. Havinga G. Kembang Sepatoe
BUICHARTZ, MAS SOEDARTO en TOEKIDJAN alias SOEDARSONO en geplaatst 25- Jan. 1937 J. Th. Latuperisa - L. Beau- No. 44, H. G. H. Karreman Soerabajaweg
62, K. Klankhaan O. Kepoe No. 12. N. J. J.
pain.
bij de Exploitatie der Westerlijnen met
G. H. van der Mey Kramat. No. 106, C.J. ~eyer
standpla.at..s Bandoeng, resp. Djokja resp. 26 Jan. 1937 F. H. VI. Bruning
Pasarstraat 137.
Vermeeren.
Batavia.
.
Benoemd tot con<:iudeur de two idem F.
'!
H. VAN DER PLAS.
Ontslagen op verzoek wegens overtolIigheid. eervoI en met recht op pensioen uit
'$ Lands dienst, de ambtenares buiten werkelijken dienst. laatstelijk Ie commies, mevrouw A. J~ PICHEL geb. DE LIMA.
Overgeplaatst van Modjokertonaar
Bangll. de two treincontrofeur O. N. P.
BATAVIA
MALCORPS,
Overgeplaatst van BangH naar Kertosono,
Over het tiJdvak ~n 2Z tot en mU 28 Januarl 1931
de treincontroleur CH. F. A. DA CRACA.
e
abc
d
Verkeer en Waterstaat
8,10
14,2Q
21,40
Ie klasse
Petamboeran.
1 1,M'elkel'ij "Petamboeran"
OntheV'en, overeenkomstig haar wensch
Opkoopmelk *) Laatste opg, 1e
met in-gang van 1 Februari 1937, eervol van 2 BOe!derij "Goentoer"
7,10
13,70
19,20
2e
Ka'wi-weg
de werkzaams~elling als volontair bij de
I
I
22 Jan. 1937'.
in
Nederlandsch-Indie ;l Melk<:iistributfe ,.Tjikini"
Fostspaarbank
Tjikioi
(Agentschap Medan) mej, M. E. MEYER,
8,37
10
9,30
14,70
2e
4 Boerderij Makasser"
~uitenwrgscheOntslagen op v~rzoek. ingaar..de ultimo
I"
we-g
7,87
10
12,80
19,50
1e..
Januari 1937, eervol uit 's Lands dienst, 5 Dachlan
8,50
10
8,90
12,W
3a
Mamp. Te'galparang
mevr. E. VAN EEDEN geb. VAN HELS- 6 Melkerij "Vita"
8,25
8
10,90
16,2Q
2'e
I
~epok
,
DINGEN. commies b/h Hoofdbestuur v/d 7 AbdoerachlID b. Saml}ll
. Kah:bata
P, T. T.-dienst (bureau van den chef van
Lel1tengagoeng
8,50
10
8,70
12,00
3e
de 1e post- en telegraafafdeeling) Batavia- a Moendoe
3e
8,25
9
6,80
9,4{}
'
,Bangka
Centrum.
4e
7,50
10
6,30
7,00
, Hadji Rameli
Pelalama
. Tijdelijk l>elast, met de waarneming van 1,0 A Claasen afd ,Melkdistributie" Bidara
Tjina
.
• ,
de betrekking van tijd. wd, machinist bij
8,75
9
11,70
18,80
2e
'& Landsbaggerbedrijf en met bepal1ng dat
125 Jan. 1937.
'
hij bl1jft toegevoegd aan den Directeur der 11 H. Moeh. Toijib
7,87
10
8,90
12,30
3e
Mamp. Tegalparang
haven van Soerabaia. E. L.,L, DE.PAGTER 12 H. iMoeh, b. ,Tabrl ,
7,87
10
7,4Q
9,80
3e
"
tijd. wd. onderopzichter bIj 's ~an<:is Wa- 13. ;Melkerij "RadiO"
7,37
10
8,00
11,00' 3a
Koeningan
terstaat.
7,62
10
14,10
23,10
Ie
14 Melkerij ,,~r. Cornelis"
Bidam Tjina
Benoemd tot ingenieur bij 's Lands WaOpkoopmelk *) Laatste opg. Ie
terstaat. ir. GOESTI MOHAMAD NOOR, 15 'Meiiterij De "Fi~iesche Terp"
"
);oaosar
thans lid van het College van GedelegeerIe
I
Minggoo
7,75
10
12,80
23.den van den Volksraad.
8,87
9
. 8,70
10,70
3e
16 Rameli bin Ali
Mamp. Prapatan
Ontslagen wegens overcompleet, Ingaande 17 H. Moeali
8,10
6,10
7,4Q
4e
Koenmgan
ultimo Januari 1937, eervol uit zijn betrek- 18 :Mcesaat
3e
8,~
10
8;50
10,50
Pantjoral1
king, ir. W. A.'}tARTE. ingenieur bij de S.S. 19 Boedha
2e
6,75
10
9,3Q
14..90
GO'enoeng Sahari
Werkzaamgesteld op maandgeld bij het 20 (}olamsald
2e
6:i5
10
9,10
14,70
,
Verkoopkantoor van's Lands Mijnbouwpro- 21
Ie
7
87
10
13,70
19,20
Boerderij "Goentoer"
Kawl-weg
ducten, R. SABERT.. thans particulier.
2e
,.
9:10
10~0
14~0
2~ iMelkeriJ "Mongga""
Manggadoea
27 Jan. 1937.
-1
23 A Claasen afd MelkdistributIe" Bidara.
Pandhuisd,ienst
2e
18,80
.
' ",
Tjina
6.75
10
11,70
Met Ingang van 28 Januari 1937, wegens
27 Jan. J937.
Ucharnelijke ongeschiktheid. eervol uit
Deugdelijkheid (in cijrers) v.d. samenstelling der melk (max. 10,)
zijne betrekking ontslagen de beheerd'er van
a.
v d toestand der melk (max. 10,)
het Landspandhuis te Temanggoeng AMb.
"
,': ,:' v.d: il1l'ichting der melkerij (max. 15) U)
BROEN alias DARMOADMODJO.
Gerekend van den dag van vertrek van
~
" v . h . b'edrijf (max. 25) U)
den behererder ge<:ietaeheerd naar- en in
e'
Eindbeoordeeling uit hygienisch oogpunt.
afwaehting van de aanwijzing van een
Ie kiasse 48 tim 60 punten, mits voor a en b tezamen minstens 1'l~ behaald WQrdC
nieuwen beheerder tijdelijk belast met de
2e
40 tot 48
" a en b "
"
'15 Y.I
"
waarneming van het beheer van het Landspandhuis V~ Temanggoeng de hoofdschatter
3e
"32 tot; 40"
"
n
a en b "
"
14¥.I
"
."
bIj de leenbank te Blabak (Kedce), RADEN
40e
:: beneden 32
"
"
" a en b . "
"
13¥.1. n
"
SLAMET HADISOEROSO.
Geen classificatie, wanneer de melk ondeugdelijk is (van samenstelhng en/o.! van
toestand) of bij vervalsching.
.
Infanterle
.) Van door een vergunning gedekte melkerijen.
Met ingang van 16 Augustus 1937, we·
U) Volgens de laatste opname.
•.
gens zesjarigen onafgebroken dier-st' in Nederlandsch-Indie acht maanden verlo! naar
BUITENZORG
Europa
verleend aan den onderluitenant
J. BOOMSMA, in garnizoen te Malang.
~lelkrapport .van den 15den Januari 1931
Deugdelijk van saBatoetoelis3.8
8.7 Vrij good
Goed
"Esp-crance"
Kadaster
menstelling en
. toejstand.
Benoemd tot inspecteur 2de kla..sse de
idem
Gced
3.lt 8 5 Vrij goed
landmeter D. EENSCH;OOTEN met bepa- Moelia"
Soekasari
idem
3.2 9:0 Vrij goed Vrij goed
ling.! dat hij belast blijft met de lunctie van "Gan<:iok"
Gandok
idem
3.45 9.2 Zeer good Vrij goedJ
hOOld van het Kadasterkantoor te Batavia. "Tan Siong Pek" Lebak Pasal'
~dem
5.1 8 7 Vrij' geed Vrij' goed
Benoemd tot inspecteur 2de klasse de :',De. Gedeh"
Koepelweg
ldem
3.5 8:6 Vrij goed Zeer goed
Iandmeter M. J. PIETERS met bepaling, .,Daisy"
Djeroekkotta
dat hij belast blijft met de luneUe van
hoofd van het kadasterkantoor te Bandoeng.
.
Benoemd tot inspecteur 2de klasse de
landmeter P. H. M. PLASMAN met bepaling dat hij belast blijft met de Kadastrale
Inspectie te Medan.
Tijdelijk belast met de waameming der
betrekking van inspecteur 2de kla~ de
landmeter J. C. VAN KRAAYENOORD met
Jiepal1ng, dat hij belast blijft met de funetie
van Hoofd van het Kadasterkantoor te
.Scerabaia.
Benoemd tot inspecteur 2de klasse de
landmeter J. VAN MIL met bepaIing, dat
hij belast blijft met de Kadastrale Inspedie
Palembang neV'ens de functie van hoofd
van het Kadastreeringskantoor te Batavia.
Tijdelijk belast met de waameming del'
betrekking van Praktijklandmeter de tijd.
wnd adjunet-Iandmeters W. F. H. WAERSEGERS en L. DE VRIES, met bepaling.
dat zij geplaatst blijven aa,n het Kadaster·
kantoor te Magelang resp. Batavia..
.I'

Volgens de "Tel" zou op heden de
president-directeur der Koninklijke, de
heer De Kok, vergezeld van den heer
Schmidt Crans , in zijn sportvliegtuig
naar Jndie vertrekken. Maar verluidt
zal de K,L.M.-route worden gevolgd.

De I Lilldherghs" ,Inel ,vucaldie
Naar Egypte
Kolonel Lindbergh, die, zooals men
weet, reeds geruimen tijd in Engeland
woont in het graafsehap Kent, is gistermorgen, ver&,ezeld
van zijn echtgenoote, van het
vUegveld Lympne
opges"tegen in zijn
·vliegtuig,
dat
door hem zelf
bestuurd wordt,
VOOl' een vlucht
naar Egypte, zoo
verneem t Aneta
uit Londen.
Te Parijs wachtte men vergeefs
op het beroemde
echtpaar, van hetwelk, sedert zij over
Calais waren ge'Vlogen, niets meer werd
vernomen. Aangenomen wordt, dat de
Lin'diberghs zijn doorgevlogen, zonder in
FrankriJk te landen.

,I

~fevr.

Lindbergh-Morrow.

BadIn ill ton

,
I

'

Uitslagen .eompetitie-wedstrijden
B.O.lU.
.
Iste klasse:
A. B. C. 1 - B. C. M. 1 2 - 3.
L. Polhaupessy - J. N. Siregar 0-15,
1-15, Jac. Matulessy - W. E. 'l'engker
13:.-13 (1-5), 15-6, 10-15, W. Tarumasely - S. J. Sahuleka 13-13 (5-0),
15-9.
Jae. Matulessy/L. Polhaupessy -:- W.
E. Tengker/F. W. Sinaulan 19-19 (2--5);
21-19, 21-15, J. L. Mustamu/G. Soselissa - J. N. Siregar/I. L. Toroean
9~21, 16-21.
Lucky star 1 - I. E. V. J. B. 1 2-3:
Ngo Tjay Tiong - Rosenberg 9-15,
15-8 (13L-13) 5-0, Tjong Boen KieHoogendoorn 10-15, 15-0 (13-13) 5-0,
Lie Ek Kiang - Ouwerkerk 9-15,9-15:
'Liem Jang Klok/Tjong Boen Kie Ro,senberg/Kroese 19-19 (4-5), 21-10,
19-21. Ngo Tjay Tiong/Lie Ek KiangOuwerkerk/Hoogendoorn 5-21, 14-21.

2de klasse:

1

'. Bev.oLking van
•

Fatnilie'-Berichten
•

; : JZF

..

Melkrapport
•

iz>lecbt5 ten goebe
meerul'acbt ?ou er boor
?orgen bat 3hlbie en

J1}ollanbeen .blijben t

Wagenaar - H. de Lima 1~12, 15-9.
Oh. Wagenaar/E. .Y. OooenbruggenG. v. Bronckhorst/H. de Lima 21-9,
21-16, P. Ponder/Ch. V. Ossenbruggen
- J. du Mosch/O. Spangenberg 21-10,

J. I. V. 1 - I. E. V. J. B. 4 4-1.
\
E. v. Ossenbruggen - Ch. Rosenberg
15-7, 15-7, Ch. V. Oss€mbruggen - F.
A. Roderlgus u-tl), .Q-q, t~-lS. Oh. 21-6.

